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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження зумовлена трансформаціями, у яких 

перебуває сучасне дошкілля. Широке обговорення і подальше впровадження 

нової концепції розвитку дошкільної освіти в Україні, нової редакції Базового 

компоненту дошкільної освіти, вимоги забезпечення дотримання мовного 

законодавства в закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО), орієнтація на запити 

батьків актуалізують потребу пошуку ефективних освітніх форм, методів, 

прийомів, засобів, причому з раннього віку. 

Можливість своєчасного й повноцінного оволодіння мовленням в 

ранньому дитинства, що забезпечує розумову активність особистості протягом 

подальшого дорослого життя, обґрунтована у низці дисертаційних досліджень, 

виконаних представниками наукових шкіл під керівництвом А.М.Богуш, 

Н.В.Гавриш, Л.О.Калмикової, К.Л.Крутій та ін. 

Дотичним до нашого дослідження є дисертаційна робота О.В. Саприкіної 

«Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі 

художньо-предметної діяльності» (наук.кер. Н.В.Гавриш, 2008 рік). 

Проблему використання засобів в освітньому процесі висвітлювали 

О.Балл, М.Духовна, А.Молибог, Л.Панченко, Н.Тализіна, С.Шаповаленко, 

Ю.Ягупець та ін. 

У Концепції створення засобів навчання нового покоління, розробленій 

МОНУ, йдеться про евристично-пошукову модель освітнього процесу, 

запровадження інноваційних технологій, розвивальної освіти, особистісно 

орієнтованого навчання. 

Тож сучасні реалії засвідчили наявність низки протиріч: між вимогами 

ОПП до якості підготовки сучасного фахівця і недостатнім рівнем підготовки 

студентів до ефективного використання освітніх засобів, що зумовлено не лише 

обмеженою кількістю годин для опанування освітніми засобами в навчальних 

планах, але й відставанням самого змісту й методики їх використання в 

сучасних умовах; потребами освітнього процесу в освітніх засобах та 
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обмеженим матеріально-технічним забезпеченням закладів освіти комплексом 

засобів навчання для їх запровадження в освітній процес; необхідністю 

впровадження засобів в освітній процес та недостатніми розробленістю та 

розумінням педагогами специфіки запровадження різноманітних засобів 

навчання (сформованим у деяких освітян i представників адміністрації 

психолого-педагогічним бар’єром (невпевненістю, боязливістю, невмінням 

визначати доцільність застосування освітніх засобів), що є причиною низького 

рівня загальної методичної та технічної підготовки щодо ефективного 

запровадження сучасних освітніх засобів, персональних комп´ютерів, 

інтерактивних дошок зокрема). 

Тож актуальність та потреба розв’язання зазначеної вище низки протирічь 

зумовила вибір теми нашого дослідження.  

Мета дослідження – науково обґрунтувати й експериментально 

перевірити ефективність впливу сучасних освітніх засобів на опанування 

мовленнєвою діяльністю дітьми третього року життя. 

Завдання дослідження:  

1. Розкрити сучасні підходи до розуміння ґенези мовленнєвої діяльності 

під впливом освітніх засобів, схарактеризувавши термінологічне поле 

порушеної проблеми. 

2. З’ясувати стан опанування мовленнєвою діяльністю дітьми третього 

року життя в сучасному просторі дошкілля. 

3. Розробити конспекти експериментальних занять, до змісту яких увести 

використання сучасних освітніх засобів для дітей раннього віку. 

4. Виявити вплив сучасних освітніх засобів на опанування мовленнєвою 

діяльністю дітьмизазначеної вище вікової категорії шляхом здійснення 

педагогічного експерименту в освітньому процесі ЗДО. 

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність дітей раннього 

віку. 

Предмет дослідження – вплив сучасних освітніх засобів на опанування 

мовленнєвою діяльністю дітьми третього року життя. 
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У процесі дослідження було використано комплекс теоретичних, 

емпіричних та статистичних методів: аналіз та узагальнення науково-

методичної літератури, нормативних документів; спостереження за поведінкою 

дітей раннього віку, діагностичне обстеження здобувачів дошкільної освіти, 

педагогічний експеримент; аналіз та узагальнення експериментальних даних. 

Практична значущість дослідження: створено енциклопедію сучасних 

освітніх засобів для розвитку мовлення дітей раннього віку; розроблено та 

впроваджено в освітній процес ЗДО 16 експериментальних занять, зміст яких 

містить методику використання сучасних освітніх засобів з метою ефективного 

опанування мовленнєвою діяльністю дітьми третього року життя. Результати 

дослідження стануть у нагоді студентам педагогічних ЗВО для подальших 

розвідок у галузі дошкільної лінгводидактики, фахівцям дошкільної освіти для 

створення методичних посібників, парціальних програм тощо.  

Апробація результатів дослідження. Апробацію одержаних результатів 

здійснено в статті, що вийшла з друку 2019 року в збірці науково-методичних 

матеріалів кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (частина 2)  

«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти», та шляхом їх 

оприлюднення на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації» (м.Кривий Ріг, 17-18 жовтня 

2019 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції «Modernscience: 

problems and innovations» (м.Стокгольм, Швеція; 5-7 квітня 2020 р.); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Innovative development of 

science and education» (м.Афіни, Греція; 26-28 квітня 2020 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-конференції студентів, магістрів та молодих 

науковців «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи 

розвитку»  (м.Ніжин; 23 жовтня 2020 р.). 

Таким чином, основний зміст наукової роботи висвітлено у 5 публікаціях 

(3 одноосібних і двох – закордонних (Швеція, Греція) у співавторстві з 

науковим керівником. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ҐЕНЕЗИ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ОСВІТНІХ ЗАСОБІВ 

1.1. Мовленнєво-мовний онтогенез як проблема психолінгвістики 

Нині у вивченні мовно-мовленнєвого онтогенезу існує чимало наукових 

досягнень завдяки насамперед відомим психологам: П.П.Блонському, 

Л.І.Божович, Л.С.Виготському, Д.Б.Ельконіну, М.І.Жинкіній, О.В.Запорожцю, 

О.М.Леонтьєву, О.Р.Лурії, А.К.Марковій та ін.; мовознавцям: І.О.Бодуену де 

Куртене, В.В.Виноградову, О.М.Гвоздєву, М.М.Покровському, О.О.Потебні, 

Л.В.Щербі та ін.; лінгводидактам: А.М.Богуш, М.С.Вашуленку, 

М.А.Жовтобрюху, Т.О.Ладиженській, М.Р.Львову, Ф.О.Сохіну, О.С.Ушаковій, 

Л.П.Федоренко та ін.; психолінгвістичним дослідженням, що здійснюються під 

керівництвом Л.О.Калмикової та багатьом іншим.  

Комплекс проблем становлення комунікативної компетенції зараз постає 

у вигляді цілісного багатогранного об’єкта вивчення, більшість граней якого 

можна вважати білими плямами сучасного мовознавства. До таких 

недосліджених аспектів слід віднести проблеми розвитку мовленнєвого 

мислення дошкільнят і школярів, становлення мовної особистості дитини, що 

проживає в сільській місцевості, взаємозв’язок мовленнєвого розвитку і 

соціальних умов формування особистості, гендерний аспект еволюції 

комунікативної компетенції, становлення мовлення в умовах дизонтогенезу 

(мовлення дітей із вадами зору, слуху тощо)[22]. 

Вивчення мовно-мовленнєвого онтогенезу має і теоретичне, і суто 

практичне значення. Тільки дізнавшись, як у людини з’являється і формується 

здатність говорити і думати, – можна зрозуміти сутнісні властивості її психіки. 

Мовно-мовленнєвий онтогенез як предмет наукових досліджень досить 

багатогранний. Тож різні науки, зокрема такі молоді як біоніка, психофізика, 

еніологія, іммортологія тощо, вивчають різні площини процесу 

комунікативного становлення людини[7].  
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Мовленнєва діяльність – це не тільки демонстрація системи мови, а й 

прояв індивідуального досвіду, індивідуальних знань цієї системи мовцем. Тим 

самим вона являє собою реалізацію мовленнєвих здібностей, мовних знань, 

дару мови окремої особистості. У процесі оволодіння мовленням діти можуть 

рухатися різними шляхами (інтенсивно, екстенсивно). Важливим чинником є 

акселерація, що дозволяє трактувати часові межі етапів розвитку мовлення 

дитини як варіативні [7, с.42]. 

Мовний онтогенез пов’язаний із засвоєнням дітьми МОВИ 1 і МОВИ 2 

[7, c.30], де під МОВОЮ 1 розуміють індивідуальну систему концептів і 

стратегій користування ними під час говоріння та розуміння мови [7, c.30]. А 

МОВА 2 – це власна, природна метамова дитини, що виробляється з 

дошкільного дитинства під час спілкування й пізнання на основі спостереження 

довкілля й емпіричного, мимовільного, ненавмисного, неусвідомленого 

узагальнення знань про нього, що не має нічого спільного із засвоєнням 

граматичних норм рідної мови [7, c.31]. Мовному онтогенезу властива опозиція 

«прозорість мовного знака – об’єктивування мовного знака» [7, c.33]. 

Співвіднесення звукових одиниць мови із значущими одиницями (морфемою, 

словом, словосполученням, реченням) відбувається у дітей інтуїтивно, 

нерефлектовано, неусвідомлено: у процесі ототожнення їх із предметами і 

явищами, зв’язками і відношеннями, що існують між ними.  

Мовленнєвий онтогенез пов’язаний із моделюванням 

мовленнєпородження, текстоутворенням, особливостями висловлювань різних 

функціонально-смислових типів мовлення, специфікою шляху від 

ситуативності до контекстності мовлення, мовленнєвим механізмом, системою 

мовленнєвих операцій та дій, що виникають під впливом мотиву мовлення, 

завдяки плану і досягненню мети говоріння; розвитком внутрішнього мовлення 

та іншими окремими питаннями розвитку мовленнєвої діяльності дітей [7, c.53]. 

Таким чином, мовно-мовленнєвий онтогенез ураховує усі аспекти 

дихотомії «мова» й «мовлення» й, завдяки діяльнісному напряму, об’єднує різні 
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вектори в єдиний процес формування мовленнєвої особистості дитини раннього 

віку. 

Тому дуже важливо виявити специфіку формування мовленнєвої 

діяльності на третьому році життя, що і буде зроблено в наступному параграфі 

нашої роботи. 

1.2.Формування мовленнєвої діяльності на ранніх етапах онтогенезу 

У становленні мовлення психолінгвістика виокремлює 4 етапи: 1 

підготовчий – до 1 року;  2 переддошкільний етап початкового оволодіння 

мовленням – до 3 років;3 – дошкільний – до 7 років, для якого характерний 

розвиток мовлення дитини в процесі мовленнєвої практики і узагальнення 

мовних фактів; 4 – шкільний, що пов’язаний із оволодінням дитиною писемним 

мовленням і систематичним навчанням мови в школі [22]. 

У дослідженнях наукової школи під керівництвом фундатора галузі 

української дошкільної лінгводидактики А.М.Богуш обґрунтована специфіка 

розвитку мовлення дітей раннього віку, що обіймає два етапи: 1місяць – 1,5 - 2 

роки: підготовчий;  1,5 - 2 роки – 3 роки: період активного мовленнєвого 

розвитку [3]. 

У свою чергу, перший рік життя так само названо підготовчим періодом і 

зазначено, що в ньому існує ще три етапи [3]. 

На підготовчому етапі, що триває з моменту народження дитини до 

одного року, у немовляти з’являються крик і плач – перші голосові реакції, які 

ще дуже далекі від звуків людської мови [4]. Хоча ці перші голосові реакції 

впливають на розвиток дихального, голосового та артикуляційного відділів 

мовленнєвого апарату. Вже на третьому тижні спостерігається реагування 

дитини на голос мовця: припиняється плач, немовля прислухається до звернень 

дорослого [4]. На кінець першого місяця дитину її вже можна заспокоїти 

мелодійною піснею (колисковою). Далі вона стежить очима або повертає 

голову в той бік, де говорить дорослий. Потім починає реагувати на інтонацію: 

пожвавлюється, коли з нею спілкуються люб’язно; плаче у відповідь на різке 

звернення. 
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Кінець другого місяця характеризується появою гуління, початок 

третього місяця – лепету. Близько п’яти місяців дитина розрізняє звуки, 

спостерігає за артикуляційними рухами губ дорослих і робить спроби 

наслідувати їх. Рухові навички починають закріплюватися шляхом 

багаторазового повторення якогось певного руху. У півроку дитина, завдяки 

звуконаслідуванню, вже здатна вимовляти окремі склади (ба-ба-ба, ма-ма-ма, 

па-па-па, тя-тя-тя тощо). Надалі шляхом наслідування дитина переймає 

поступово всі елементи фонетики: окрім фонем, темп, тон, інтонацію, 

мелодику. Після 6 місяців дитина вже починає сприймати певні 

звукосполучення і пов’язувати їх з певними предметами або діями (дай-дай, 

бух, тік-так). Ситуація, інтонація і слово – весь цей комплекс впливу породжує 

реакцію малюка. Усе це допомагає утворенню тимчасових зв’язків 

(запам’ятовування слів і реакції те, що він чує і бачить). З 7-9 місяців поєднання 

вимовлених малюком звуків, які він повторює за дорослим, стають більш 

різноманітними. Реакції на самі слова, що вже не залежать від інтонації мовця 

та ситуації, з’являються з 10-11 місяців [4].  

Паралельно формуванню і функціонуванню протомови відбувається 

розвиток голосових реакцій дитини (стадія крику, гуління, лепету). На ранній 

стадії лепетного розвитку дитина вимовляє звуки, які є в різних мовах. 

Голосова еволюція лепетного періоду підпорядкована дії імітаційного 

рефлексу. Найважливіша роль тут належить механізму, названому ехолалією – 

несвідомому наслідуванню дитиною звуків мови, які вона чує. Сторонні, чужі 

для даного мовленнєвого середовища звуки «відсікаються», власні ж вокалізації 

«підганяються» під почуте мовлення [4]. 

У цьому періоді життя надзвичайно важливе значення мають умови, у 

яких формується мовлення малюка (правильне мовлення оточуючих, 

наслідування дорослим тощо). Перші слова дитина починає вимовляти у віці 

одного року. 
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Для другого переддошкільного етапу, що є предметом нашого 

дослідження і триває протягом одного – трьох років життя характерним є поява 

активного мовлення. 

Підготовчий етап завершується, а малюк стає особливо уважними до 

артикуляції тих, хто його оточує. Він дуже багато і охоче повторює за мовцем і 

сама вимовляє слова. З півтора років слово набуває узагальненого характеру. 

З’являється можливість розуміння засвоєння знань, словесних пояснень 

дорослого, збагачення мовлення новою лексикою. Другий і третій рік життя 

характеризується значним накопиченням словника: від 10-15 слів в 1,6 роки – 

до 1000 слів у 3 роки.  

Засвоюються голосні [а], [у], [о], [і]; приголосні раннього онтогенезу [к], 

[г], [м], [п,] [б], [ [т], [д], [н]; до кінця третього року [в], [ф], [и], [е], [х], [з], [л]. 

Фонематичний слух дитини третього року життя практично не 

розвинений. 

Значення, які дитина вкладає в свої перші позначення предметів і явищ, 

розвиваються одночасно з розвитком її мислення. Практично всі перші слова 

дитини однозначні. 

Складослова і квазіслова спочатку складають єдину вербальну 

компоненту висловлювання і приєднуються до вказівного жесту в бік будь-

якого об’єкта. Надалі однослівні висловлювання змінюються на дво- і 

трискладові. Дитина поступово опановує синтаксичними моделями побудови 

речень. Спочатку діти не вважають словами дієслова і службові частини мови. 

Наприклад, на інструкцію сказати, які слова є в реченні «Книга лежить на 

столі», відповідають: «Книга на столі». 

З розвитком механізму розчленування ситуації й усвідомлення учасників 

ситуації і їх ролей розвивається і механізм виокремлення елементів мови і їх 

комбінацій. Це пов’язано із засвоєнням синтаксичних відносин, із виділенням 

морфем і усвідомленням словотворчих моделей[22]. 

Зв’язне мовлення тільки починає формуватися. Дитина третього року 

життя опановує діалогічне мовлення і все частіше стає ініціатором спілкування. 
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Зростання активного словника спостерігається з другого року життя 

малюка. Однак становлення лексико-семантичної системи дитини виражається 

не тільки в збільшенні кількості вимовлених слів. На ранніх етапах засвоєння 

мови слово вплетене в ситуацію; воно пов’язане з жестом, мімікою, інтонацією, 

і тільки в цих умовах набуває предметної співвіднесеності. Довгий час слово 

зберігає міцний зв’язок із практичною діяльністю мовця і має дифузне 

значення. 

Однак досить швидко дитина починає розуміти, що одне слово може 

позначати кілька предметів – клас предметів або явищ. Так умовній свідомості, 

що тільки формується, з’являється уявлення про узагальнювальну функцію 

слова. Значення, які малюк вкладає в свої перші лексеми, розвиваються 

одночасно з розвитком його мислення. Від конкретно-дієвого дитина 

переходить до конкретно-образного мислення. Разом із цим вона засвоює 

узагальнювальне значення різних найменувань. 

Спосіб узагальнення на основі випадкової ознаки, так звана «колекція 

предметів за Л.С.Виготським, а також набуття соціального досвіду, розвиток 

мислення дозволяє дитині перейти в перших номінаціях до протозрозумілих 

принципів формування лексико-семантичної системи [7]. 

Більш високий рівень абстракції передбачає засвоєння словосполучень із 

відносним значенням. Значення слова в мовленні дитини розвивається. 

Становлення лексико-семантичної системи йде одночасно з розвитком 

свідомості, яка змінює свою смислову і системну будову.  

На ранньому етапі розвитку дитини свідомість має афективний характер, 

воно афективно відображає світ. На наступному етапі свідомість набуває 

наочно-дієвого характеру, і слова, за посередництвом яких відображується світ, 

збуджують систему практичних наочно-дієвих зв’язків.  

До кінця третього року життя починається розвиток монологічного 

мовлення. Малюк може розповісти про те, куди він ходив з мамою, що він 

бачив на прогулянці, що робив в дитячому садку[3]. 
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Він із задоволенням слухає читання дорослими дитячих книжок, 

розглядає картинки в книжках і намагається розповідати разом із дорослим 

добре знайомі казки («Курочка Ряба», «Ріпка», «Колобок»). 

Слухає читання віршів і промовляє окремі слова в них, може розповісти 

декілька стовпчиків напам’ять. 

На кінець другого року життя з’являються передумови для формування 

граматичної сторони мовлення. Дитина спочатку свої прохання, бажання 

висловлює одним словом, пізніше – за допомогою примітивних фраз без 

узгодження («Мамо, пити»). Далі поступово з’являються елементи узгодження і 

супідрядності слів у реченні. До 2 року діти практично опановують навичками 

вживання форм однини і множини іменників, особи та часу дієслів, вже 

спроможні використовувати деякі відмінкові закінчення. У цей період життя 

розуміння мовлення дорослого значно перевершує вимовні можливості [4]. 

На третьому році життя відбувається засвоєння морфологічних категорій 

і форм під час активного використання мимовільних висловлювань, що 

складаються з одного-двох простих речень. Центральними нововведеннями в 

цьому віці є словозміна і засвоєння діалогічної форми мовлення з дорослими, 

ініціативних висловлювань [4]. 

У 3 роки дитина вміє утворювати іменники називного відмінка множини: 

риба – риби, коза – кози; утворювати іменники родового відмінка однини: 

немає яблука, немає мами; утворювати іменники зі зменшувально-пестливими 

суфіксами: миша – мишка, сорочка – сорочечка; утворювати назви дитинчат 

тварин в однині і множині, використовуючи зменшувально-пестливі суфікси 

(без зміни основи): кошеня – кошенята, слоненя – слоненята, мишеня-

мишенята; узгоджувати іменники і прикметники в роді і числі: червона куля – 

червоні кулі; правильно вживає прийменники: в, на, за, під. 

Тож ми можемо зробити висновок, що значення слова розвивається навіть 

і після того, як предметна віднесеність слова досягла своєї стійкості, і що воно 

змінює не тільки свою смислову структуру, а й свій системний характер. 
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У цей період надзвичайно важливим є не тільки спілкування з дитиною, а 

й те середовище, у якому це спілкування відбувається. Саме тому ми 

зацікавилися сучасними освітніми засобами розвитку мовлення дошкільників, 

мова про які буде йти в наступному параграфі нашого дослідження. 

1.3. Сучасні освітні засоби розвитку мовлення дітей третього року 

життя 

Здійснений аналіз педагогічних джерел засвідчив відсутність єдиної 

класифікації освітніх засобів. Тому у своїх наукових розвідках ми спиралися на 

обґрунтування відомих дидактів – польського вченого Вінценти Оконя[13], 

вітчизняного науковця І.В.Малафіїка [9] і обов’язково – на обґрунтування 

засобів розвитку мовлення А.М.Богуш [1]. 

Дидактичні засоби визначають як обладнання, що застосовується в 

освітньому процесі для формування у дітей систематичних, міцних і 

осмислених наукових знань, наукового світогляду, здійснення трудового, 

морального, естетичного виховання, розвитку творчих сил і здібностей 

особистості. Дидактичні засоби об’єднують у три групи. 

1. Природні засоби, що безпосередньо представляють саму дійсність. 

2. Технічні засоби, що опосередковано відображають дійсність. До цієї 

групи відносять візуальні, аудіальні, аудіовізуальні, маніпуляційні, автоматичні 

засоби і моделі. 

3. Символічні засоби, що представляють дійсність за допомогою 

відповідної символіки, наприклад живого і друкованого слова, звуків, 

технічних малюнків, графіків тощо [13]. 

Інша класифікація описує такі категорії: 

1. Прості засоби: словесні засоби: перш за все підручники, будь-які 

друковані тексти; прості візуальні засоби: моделі, оригінальні предмети, карти, 

діаграми, картини. 

2. Складні засоби: механічні візуальні засоби, що дозволяють передавати 

зображення за допомогою технічних пристроїв, наприклад фотоапарата, 

мікроскопа, телескопа; аудіальні засоби, що дозволяють передавати звуки і 
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шуми – за допомогою радіо або магнітофона; аудіовізуальні засоби, що 

об’єднують зображення із звуком: звуковий фільм чи телебачення; засоби, що 

автоматизують процес навчання, до яких можна віднести дидактичні машини, 

лінгвістичні кабінети, а також комп’ютери чи електронні й аналогові цифрові 

машини [9]. 

Стосовно словесних засобів існує упередження щодо їх ефективності. 

Адже освіта, заснована тільки на передачі «готової» інформації, а не на 

самостійному здобутті знань, а також на оволодінні різними вміннями, на 

формуванні власної позиції, розвитку здібностей і талантів і в цілому – 

особистості дитини, дійсно не має сенсу. Проте існують інтерактивні способи 

вербальної взаємодії з дітьми, які дозволяють інтенсифікувати освітній процес.  

Візуальні засоби з фізіолого-психологічної точки зору посідають важливу 

роль у дидактичному процесі, оскільки  пов’язують між собою розумове і 

чуттєве пізнання, зміст роботи нашого розуму з дійсністю. Розумове пізнання, 

засноване на мовленні і мисленні, має сенс настільки, наскільки воно пов’язане 

з предметами і явищами [9]. 

Особливе значення мають засоби масової інформації, до яких належать 

друковані й аудіовізуальні зображення, що можуть ефективно впливати на 

людей, збагачувати їх знання, розвивати вміння, впливати на переконання.  

Характерна риса впливу засобів масової інформації – відсутність 

безпосереднього зворотного зв’язку між передачею інформації та її 

сприйняттям. Своєрідним замінником цього зв’язку є громадська думка. 

Значну зацікавленість у дидактів викликає зв’язок між освітнім процесом 

і використовуваними в ньому дидактичними засобами; позитивному впливу 

цих засобів на результати навчання сприяє їх динамічний розвиток і все більш 

широке застосування в освітніх установах усього світу [13].  

Тож освітні засоби (словесні, візуальні, технічні) посилюють функції 

освітнього процесу, полегшують і поглиблюють пізнання дійсності, отримання 

знань про дійсність, формування принципів емоційного ставлення до дійсності, 

розвиток діяльності, що перетворює дійсність. 
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Таким чином, чим більше функцій виконують дидактичні засоби в 

освітньому процесі, тим важливіша їх роль у формуванні повноцінної 

особистості.  

Особливо значущими є такі функції як сприяння створенню проблемних 

ситуацій, формування емоційного інтелекту, принципів і мотивацій, у 

перетворенні дійсності. У цьому, перш за все, слід вбачати гуманістичний сенс 

використання різних засобів в освітньому процесі. 

Ми проаналізували більше тридцяти методик раннього розвитку дітей і 

створили «Енциклопедію освітніх засобів розвитку мовлення дітей третього 

року життя», подану нами в додатку Б. 

Під час створення «Енциклопедії» ми обов’язково врахували, що засобами 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку А.М.Богуш називає організацію 

спілкування дошкільнят у різних напрямах діяльності – грі, праці, сприйманні 

різних видів образотворчого мистецтва; довкілля, природу, ознайомлення дітей 

із художньою літературою, використання технічних засобів; мовлення 

вихователя як засіб впливу на мовлення дітей [1, с.186-194]. 

До освітніх засобів ми віднесли природні, технічні та символічні засоби. 

Зважаючи на вік дітей та турботу про їх здоров’я, ми розглядали комп’ютерні 

засоби навчання частково: із технологій мультидидактики взяли лише 

використання вихователем мультимедійної презентації лише в одному 

експериментальному занятті №12 (таблиця 2.4, додаток Г). 

Схарактеризувавши освітні засоби, з’ясувавши методику їх використання, 

ми розробили і здійснили педагогічний експеримент, що мав на меті виявити 

ступінь впливу цих засобів на опанування мовленнєвою діяльністю дітьми 

третього року життя. Саме про це буде йти мова в другому розділі нашого 

дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ 

ОСВІТНІХ ЗАСОБІВ НА ОПАНУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЬМИ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

2.1. Особливості організації та зміст констатувального етапу 

дослідження 

В експериментальній роботі ми спиралися на положення про те, що в 

ранньому віці діти опановують два види мовленнєвої діяльності: слухання і 

говоріння [2, с.72]. 

У межах першого етапу (вересень 2020 року) був проведений 

констатувальний етап експерименту, метою якого стало виявлення 

особливостей комунікативного фактора спілкування дітей (пасивного та 

активного мовлення). Під час стандартизованого спостереження фіксувалися 

всі прояви активного мовлення, особливості пасивного мовлення, а також 

варіанти ділового співробітництва з дорослим, також фіксувалися прояви 

афективних зв’язків між дитиною і дорослим. Під час експерименту було 

обстежено 37 дітей третього року життя. 

На другому етапі (жовтень – листопад 2020 року) проводився 

формувальний етап експерименту, мета якого – аналіз впливу освітніх засобів 

на різні компоненти комунікативного фактора, що готують і стимулюють 

розвиток активного мовлення, тобто створюють такі умови, за яких виникає і 

розвивається активне мовлення.  

В експерименті брали участь 39 дітей, які були об’єднані в 

експериментальну (19 дітей) і контрольну (20 дітей) групи. Підставою для 

поділу дітей за даними групами служили результати спостережень, що 

проводилися в стандартизованих умовах. З дітьми в експериментальній групі 

проводилися розроблені нами експериментальні заняття з активним 

використанням сучасних освітніх засобів. Також цими засобами діти 

користувалися і поза заняттями за власним бажанням у періоди неспання.З 

дітьми контрольної групи така робота не проводилася. 
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У констатувальному експерименті ми відстежували темпи розвитку 

мовлення, особливості пасивного та активного мовлення, їх взаємозв’язок, а 

також якісний аналіз складу активного мовлення у дітей. 

Користувалися такими критеріями як розуміння мовлення дорослого з 

показниками: розуміння зверненого до дитини висловлювання дорослого,  

словесних інструкцій експериментатора, мовних одиниць, змісту картинок; 

обсяг та якісний склад активного словника з показниками: словниковий склад 

та вимова звуків, вживання різних частин мови, можливості дитини 

відтворювати в мовленні слова різної складової структури; розвиток 

розмовного мовлення дитини з показниками: спонтанність, нестимульованість 

мовлення, розуміння тексту без наочного супроводу, вживання дитиною 

узагальнювальних слів, обґрунтованих А.М.Богуш та Н.В.Маліновською[3, 

с.304-312].  

Діагностичні методики подані нами в додатку В. 

Аналіз експериментальних матеріалів засвідчив, що діти неоднаковою 

мірою опановують мовленням. Активно опановують мовлення50% дітей, 

Кількість дітей із пасивним мовленням склало 25%, і діти, які не досягли рівня 

її розуміння, становили так само 25% від загальної кількості респондентів. 

У таблиці 1 представлені сумарні дані про розвиток мовленняв 

обстежених дітей. 

Таблиця 2.1 

Рівень володіння мовленням дітьми третього року життя на 

констатувальному етапі експерименту (у %) 

Ступінь володіння мовленням % 

Кількість дітей із активним мовленням 50 

Кількість дітей із пасивним мовленням 25 

Кількість дітей без мовлення 25 

Усього:  100 
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Аналіз розуміння дітьми раннього віку мовлення дорослого також 

дозволив виявити деякі особливості розвитку вербальної функції у здобувачів 

дошкільної освіти. 

Під час експерименту було встановлено чотири рівні розвитку активного 

мовлення у дітей: два вищих (І та ІІ) та два нижчих (ІІІ та IV). 

Вищий рівень активного мовлення (І) характеризується тим, що діти в 

спілкуванні можуть використовувати складні мовні конструкції; другий (ІІ) – 

відрізняється тим, що діти переважно користуються двослівними реченнями: 

підмет – присудок; підмет – вказівний займенник тощо. Діти, що знаходяться 

на III рівні оволодіння активним мовленням, використовують окремі слова 

(дієслова, іменники, займенники), що виступають у ролі речення. Найнижчим 

(IV) рівнем оволодіння активним мовленням у дітей уважаємо той, при якому 

дитина використовує окремі слова з повторюваними складами. 

Таблиця 2.2 

Склад мовлення у дітей на констатувальному етапі експерименту, у 

% 

Склад мовлення / Рівні І ІІ ІІІ IV 

Іменники  40,2 48,1 62,3  100 

Прикметники 5,3 3,2  - - 

Дієслова практично-предметного значення 33,5 28,4 11,4 - 

Дієслова наказового способу 6,4 7,2 15,2 - 

Вказівні займенники 3,1 4,3 11,1 - 

Прислівники  2,1 1,8 - - 

Числівники  2,1 1,8 - - 

Наявність запитань  6,9 5,2 - - 

Усього:  100 100 100 100 

Матеріали проведеної експериментальної роботи засвідчили, що 

обстежені нами діти, знаходяться переважно на низьких рівнях оволодіння 

активним мовленням (75%); дітей, які досягли вищого, першого, рівня не 
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відзначається. Лише незначна частина дітей (25%) піднімається до двох років і 

6 місяців до рівня двослівних речень, тобто до другого рівня. 

Мовлення дітей із різними рівнями її оволодіння виявляється 

неоднаковим за складом уживаних частин мови. Так, для нижчого рівня 

активного мовлення (четвертого) характерна наявність тільки іменників. На 

наступних – поступово збільшується кількість дієслів, особливо предметно-

практичного змісту, а також прислівників, прикметників, запитань тощо. При 

цьому зменшується не тільки питома вага іменників в мовленні дітей, а й 

вказівних займенників і дієслів наказового способу. У таблиці 2.2 представлені 

дані за складом мовлення у дітей у залежності від оволодіння ними активним 

мовленням. 

Простежування взаємозв’язку розвитку розуміння і активного 

використання мовлення дітьми дозволило відзначити своєрідність у кожній із 

груп. У таблиці 3 представлені дані співвідношення рівнів оволодіння дітьми 

активним мовленням із рівнями його розуміння. 

Таблиця 2.3 

Співвідношення рівнів оволодіння дітьми активним мовленням  

із рівнями його розуміння,  % 

Рівні пасивного мовлення Рівні активного 

мовлення 

І ІІ ІІІ IV 

І (1,2,3 просьби) - - 2 4 

ІІ (4,5 просьб) - 10 16 10 

ІІІ (6,7 просьб) 40 14 4 - 

 

Так, діти починають активно застосовувати перші слова незабаром після 

того, як у них відзначається розуміння мовлення дорослого. Активне мовлення 

у них виникає під час розуміння порівняно невисокого рівня складності 

звернень дорослого (3 і 4 просьби дорослого в наших дослідженнях). 

Відбувається стрімке, на короткому часовому відрізку, ускладнення і 
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збагачення активного мовлення дитини, а також швидке підвищення рівня 

розуміння мовлення дорослого. І в розумінні, і в активному використанні мови 

ці діти мають вищі для їх віку ступені. У роботі було виявлено факт 

випереджального використання активного мовлення щодо його розуміння. 

Результати констатувального етапу експерименту спонукали нас до 

впровадження в освітній процес групи раннього віку використання сучасних 

освітніх засобів з метою розвитку активного мовлення здобувачів дошкільної 

освіти. Зміст експериментальної методики буде описано в наступному 

параграфі нашого дослідження. 

2.2. Методика опанування мовленнєвою діяльністю дітьми третього 

року життя під впливом сучасних освітніх засобів (формувальний етап) 

В експерименті ми враховували досягнення вчених про взаємозв’язок 

рівнів розвитку співробітництва та оволодінням дітьми активною мовою, 

зокрема, ми спиралися на обґрунтовані М.І. Лісіної форми співпраці, які 

відповідають чотирьом рівням предметно-практичної взаємодії дитини з 

дорослим [8]. 

Нижчі рівні характеризуються тим, що в ситуації «предмет – дорослий» 

діти орієнтуються або тільки на дорослого (1 рівень), або тільки на предмет (П). 

Середній рівень (Ш) відрізняється тим, що дитина встановлює зв’язок між 

предметом і дорослим. На вищому (IV) рівні дитина стежить за діями 

дорослого і прагне їх відтворити. Перші два рівня не є власне спільною 

предметно. взаємодією, і їх виділення обумовлено тим, що вони є необхідним 

етапом у розвитку спільних із дорослим предметно-практичних дій дітей. 

Підставою для їх виділення служили особливості орієнтації дітей: або тільки на 

дорослого, або тільки на предмет. 

I-II рівні предметної взаємодії відповідають «зародковій» формі 

співпраці, за якої дорослий не є для дітей «зразком для наслідування», а 

виступає як людина, яка може надати певну допомогу (дістати, подати тощо). 

Другій формі співпраці перехідній від  «зародкової» до складнішої, відповідає 

ІІІ-й рівень предметно-практичної взаємодії. Дорослий тільки починає 
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виступати для дітей як приклад для наслідування. Вищий, IV-й етап практичної 

взаємодії відповідає складній формі співпраці, за якої дорослий вже є «зразком 

для наслідування», діти прагнуть відтворити дії дорослого, а він лише коригує 

їх дії. 

Аналіз отриманих матеріалів підтверджує насамперед той факт, що рівень 

співпраці дитини з дорослим виявляється пов’язаним із двома явищами. По-

перше, відзначається зв’язок розвитку співпраці з оволодінням дітьми 

активниммовленням: нижчий (рівень співпраці відповідає оволодінню дітьми 

пасивним мовленням, вищий – активним). Експериментальні матеріали 

дозволили виділити кілька груп дітей із по-різному вираженою потребою як в 

емоційних контактах із дорослим, так і у співпраці з ним, розкрити якісні 

особливості комунікативної активності дітей, а саме – використання дітьми 

експериментальної групи різних комунікативних засобів, як мовних, так і 

немовних. 

Ескпериментальна методика спиралася на принципи [1, c.66-73], методи 

[1, с.224-228], прийоми [1, с.228-231] навчання й розвитку рідної мови дітей 

дошкільного віку, обґрунтовані А.М.Богуш, Н.В.Гавриш.   

Також ми дотримувалися лінгводидактичних основ розвитку мовлення 

дітей третього року життя, викладених А.М.Богуш і Н.В.Маліновською [3, 

с.149-312]; Н.В.Гавриш і О.В.Саприкіною [4, с.259-388] стосовно вікових 

особливостей, змісту та методики розвитку мовлення дітей першої молодшої 

групи. 

Відповідно до календарного планування, складеного на основі програми 

«Оберіг» (наук.кер. А.Богуш)[19], планувалися два заняття на тиждень із 

підгрупами дітей у 10-12 осіб, тобто за період педагогічного експерименту, що 

тривав протягом 2 місяців (жовтень, листопад 2020 року), було проведено 16 

експериментальних занять з кожною підгрупою дітей (додаток Г). 

На заняттях проводилася робота з картинками, використовувалися 

художні твори та сучасні освітні засоби. 
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До роботи залучалися родини вихованців, зокрема – до виготовлення 

лепбуків, флеш-карток, схем-моделей, мнемотаблиць тощо. 

У таблиці 2.4 подано № мовленнєвого заняття, його тематику, освітній 

засіб, який було використано, та вид діяльності дітей, де цей освітній засіб 

застосовано.  

Таблиця 2.4 

Використання сучасних освітніх засобів на експериментальних 

мовленнєвих заняттях 

№ 

заняття 

Тема заняття Освітній засіб Вид діяльності дітей 

1.  «Осіннє 

знайомство» 

Наочне 

моделювання 

(друдли) 

 

Дидактична гра «Що 

змінилось?» за допомогою 

схем-моделей Тетяни 

Ткаченко 

2.  «Осінні дари» Комплект флеш-

карток «Овочі» 

МакотоШичіда 

 

Дидактична гра «Знайка» за 

допомогою флеш-карток 

Макото Шичіда 

3.  «Лялька 

захворіла» 

Ритмічна музика 

для проведення 

рухливої гри 

Фізична хвилинка 

«Спортивні комплекси за 

методикою Олени 

Данилової» 

4.  «Моє здоров’я» Методика ТРВЗ 

Методика 

мовленнєвого 

становлення 

дошкільника 

Тамари Піроженко 

Дидактична гра «Твій стан 

та здоров’я»  

Дидактична гра «Розкажи за 

малюнком» за методикою 

мовленнєвого становлення 

дошкільника Тамари 

Піроженко 

5.  «Сон – наше 

здоров’я» 

Методика Марії 

Гмошинської 

Сюжетне малювання 

«Вечірня зіронька» 

6.  «У ляльки 

брудні руки» 

Малювання 

долонями за 

методикою Марії 

Гмошинської 

Малювання квітки 

долонями рук 

7.  «Подорож до 

дідуся й бабусі» 

Дидактичні картки 

із зображенням 

тварин  

Дидактична гра «Хто 

зайвий?» за методикою 

логічних блоків Золтона 

Пала Дьєнеша 

8.  «Моя дружня метод «мікрофон», Опис людини. Метод 
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сім’я» «Музика 

інтелекту» Аліси 

Самбурської. 

«мікрофон»  

Колективна аплікація 

«Віночок». 

Прослуховування «музики 

інтелекту» Аліси 

Самбурської. 

 

9.  «Три ведмеді» Мнемотаблиці Розучування  вірша 

«Ведмежатко» 

10.  Українська 

народна казка 

«Коза-дереза» 

Мнемотаблиці Робота над казкою «Коза-

дереза» 

11.  «Моя Україна» Лепбук Дидактична гра «Лялька - 

україночка» з 

використанням тематичного 

лепбука 

12.  Український 

національний 

одяг 

Мультимедійна 

презентація 

Повідомлення нових знань 

13.  «Комахи» Методика 

інтелектуального 

розвитку дитини 

(МІРД) Павла 

Тюлєнєва 

Дидактична гра «Хто 

зайвий?» 

14.  «Спостереження 

за кішкою» 

Круги 

РаймундаЛуллія 

Розповідь «Моя кішечка» 

15.  «Цікава 

подорож» 

Фланелеграф Читання вірша  

«Світлофор» 

16.  «Що роблять  

пташки восени» 

Тематичні фетрові 

книжки 

Бесіда «Справи перелітних 

пташок» 

Заняття були інтегрованими із пріоритетом мовленнєвої діяльності. 

Сучасні освітні засоби органічно впліталися в канву заняття і були спрямовані 

реалізацію програмового змісту, а також – на виконання завдань дослідження, 

забезпечували активну взаємодію експериментатора і дітей. 

2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи 

Матеріали експерименту свідчать про той позитивний вплив, який має 

предметно-практична взаємодія з дорослим під час використання сучасних 

освітніх засобів на опанування дошкільником мовленнєвою діяльністю. Так, 

якщо на початку експерименту лише у 5% дітей ЕГ відзначалося активне 

мовлення нижчого, третього рівня, то дані контрольного зрізу свідчать про те, 
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що активне мовленнянаявне вже у 40% дітей, причому 10% респондентів 

досягли другого рівня активного мовлення: стали використовувати двослівні 

речення. Серед дітей КГ активне мовлення, як показав контрольний зріз, було 

виявлено у 15,9 %. Але за відсутності спільної предметно-практичної взаємодії, 

кількість дітей, що використовують активне мовлення зросла всього лише на 

5,3%. Однак якість мовлення набагато бідніша за лексичним змістом, за 

граматичним ладом, ніж у дітей ЕГ. 

Дані експерименту підтвердили, що розвиток активного мовлення 

відбувається за таких умов: 1) задоволення інтересу і потреби дитини в 

дорослому, що можливо тільки за наявності емоційного контакту між ними; 2) 

перехід інтересу дитини з дорослого на предмет (освітній засіб) під час спільної 

співпраці, що здійснюється на тлі загального позитивного зацікавленого 

ставлення дитини до дорослого. 

Формувальний експеримент дозволив нам з’ясувати, як оволодіння 

активним мовленням у дітей у цілому співвідноситься зі здатністю дитини 

маніпулювати різними освітніми засобами. 

У результаті дослідження з’ясована умовна схема розвитку активного 

мовлення, що обіймає три етапи. 

1 етап – діти вирішують особистісні завдання спілкування при 

спрямованому ставленні до дорослого. Рівень опанування мовленнєвою 

діяльністю низький, як і низький рівень співпраці. 

2 етап – особистісні контакти з дорослим. Інтерес до нього задоволений. 

Спрямоване ставлення, якісно змінюючись, переходить у зацікавлене, і, на тлі 

останнього, інтерес із власне дорослого переноситься у дітей на навколишні 

предмети, зокрема, на сучасні освітні засоби. На тлі зацікавленого ставлення 

виникає також зв’язок між словом і предметом. Цей етап відповідає середньому 

рівню розвитку активного мовлення. 

З етап – пізнавальні завдання мають діловий характер, тобто вплітаються 

в предметну взаємодію. Інтерес із навколишніх предметів переноситься на 

конкретний предмет, який знаходиться в руках у дорослого, дії дорослого з цим 
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предметом. Дитина може повторити ці дії. Може сама запропонувати 

дорослому предмет для взаємодії. Загальним фоном є зацікавлене ставлення до 

дорослого. Цьому етапу відповідають вищі рівні предметно-практичної 

взаємодії з дорослим і вищі рівні опанування мовленнєвою діяльністю. 

У результаті дослідження були виокремлені специфічні особливості 

комунікативного фактору, а саме – взаємозв’язок афективних, когнітивних 

ділових компонентів всередині нього, за яких виникають умови для опанування 

мовленнєвою діяльністю, і які визначають процес становлення і розвитку 

мовлення. 

Комунікативний фактор, таким чином, являє собою особливий 

специфічний синдром, що полягає у своєрідності взаємозв’язків емоційного 

контакту і співпраці. 

Таблиця 2.5 

Рівень володіння мовленням дітьми третього року життя 

(прикінцевий зріз, у %) 

Ступінь володіння 

мовленням 

До  

експерименту 

Після експерименту 

КГ ЕГ 

Кількість дітей із активним 

мовленням 

50 57 70 

Кількість дітей із пасивним 

мовленням 

25 20 30 

Кількість дітей без 

мовлення 

25 23 - 

Усього:  100 100 100 

Таблиця 2.7. засвідчує значні зрушення в опануванні мовленнєвою 

діяльністю дітьми третього року життя під впливом сучасних освітніх засобів: 

зростання від 50 до 70% кількості дітей з активним мовленням в ЕГ, відсутність 

дітей без мовлення на кінець експерименту. В КГ ці показники значно нижчі. 
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ВИСНОВКИ 

У роботі міститься теоретико-практичне обґрунтування проблеми впливу 

сучасних освітніх засобів на опанування мовленнєвою діяльністю дітьми 

третього року життя. 

Розв’язуючи перше завдання нашого дослідження – розкрити сучасні 

підходи до розуміння ґенези мовленнєвої діяльності під впливом освітніх 

засобів, схарактеризувавши термінологічне поле порушеної проблеми, – ми 

здійснили аналіз педагогічної, лінгвістичної, психолінгвістичної, 

лінгводидактичної літератури і з’ясували, що мислення і мовлення мають 

генетично різні корені. У людини є домовленнєва фаза мислення і 

домислительна фаза мовлення. Приблизно в 2 роки лінії розвитку мислення і 

мовлення перетинаються, а потім або повністю зливаються, або розходяться, 

йдуть паралельно. Ось чому таким важливим є період раннього дитинства, 

зокрема – третього року життя. 

Перші етапи мовленнєвого прояву дитини – гуління і лепет – це ще не 

мовлення, але в них закладені передумови засвоєння фонетики певної мови, 

передумови становлення артикуляційної бази. 

До шестимісячного віку в лепеті немовлят вже добре представлені 

фонетичні особливості мови, якою говорять оточуючі дитину дорослі. 

Поступово формується словник дитини. Спочатку в ньому з’являються 

слова лепетного походження, потім звуконаслідувальні слова. Дитина прагне 

наблизити звукову форму до назви предмета або явища. У своїх номінаціях 

вона несвідомо використовує закони фоносемантики. 

Перші слова дитини означають і ситуацію, і предмет одночасно. 

Поступово дитина засвоює реальні слова мови. Вони свідчать про 

виокремлення предметів із ситуації. Перші слова функціонують в ролі слова-

речення, вони внутрішньо предикативні. Вживаючи їх, дитина називає основну 

інформацію. Дорослі розуміють такі слова-речення тільки в конкретній 

ситуації. 
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З другим етапом засвоєння дошкільниками мовлення (третій рік життя) 

пов’язаний процес усвідомленості, розвиток рефлексії над мовою і мовленням, 

метамовний розвиток, вивчення правил описової граматики, експлікація, 

вербалізація цих правил, розуміння мови як особливої мовної дійсності. 

Результатом вивчення термінологічного поля наукової роботи є 

створення тезауруса дослідження, що міститься в додатку А. 

Становлення осмисленого мовлення відбувається одночасно із 

засвоєнням дитиною практичної діяльності – ігрової, прагматичної, 

пізнавальної. Саме тому так важливо доречно добирати освітні засоби для 

опанування дошкільником мовленнєвою діяльністю. 

Оскільки єдиної класифікації освітніх засобів не існує, ми взяли за основу 

наукові обґрунтування вітчизняних науковців А.М.Богуш та І.В.Малафіїка, а 

також польського вченого Вінценти Оконя. 

Проаналізувавши більше тридцяти методик раннього розвитку дітей і 

врахувавши, що А.М.Богуш до засобів розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку відносить організацію спілкування дошкільнят у різних напрямах 

діяльності, а також – довкілля, природу, ознайомлення дітей із художньою 

літературою, технічні засоби і мовлення вихователя, ми створили 

«Енциклопедію освітніх засобів розвитку мовлення дітей третього року життя», 

що міститься в додатку Б. 

Друге завдання нашого дослідження спонукало нас до з’ясування 

стануопанування мовленнєвою діяльністю дітьми третього року життя в 

сучасному просторі дошкілля. 

Констатувальні зрізи,здійснені відповідно до критеріїв та показників, 

обґрунтованих А.М.Богуш та Н.В.Маліновською, засвідчили потребу 

здійснення спеціальної роботи щодо підвищення рівня опанування 

мовленнєвою діяльністю дітьми третього року життя.  

Тож, виконуючи третє завдання нашої наукової роботи, у межах 

формувального етапу педагогічного експерименту нами було розроблено і 

проведено 16 інтегрованих занять із пріоритетом мовленнєвої діяльності та з 
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використанням різноманітних освітніх засобів, що засвідчує таблиця 2.4. і 

додаток Г. 

У результати проведення контрольного зрізу, було доведено вплив 

сучасних освітніх засобів на опанування мовленнєвою діяльністю 

дітьмизазначеної вище вікової категорії (четверте завдання нашої роботи). 

Крім того, дані експерименту підтвердили, що розвиток активного 

мовленняв опануванні мовленнєвою діяльністю дітьми раннього віку 

відбувається за таких умов: 

1) задоволення інтересу і потреби дитини в дорослому, що можливо 

тільки за наявності емоційного контакту між ними; 

2) при переході інтересу дитини з дорослого на предмет під час спільної 

предметно-практичної діяльності, яка здійснюється на тлі загального 

позитивного зацікавленого ставлення дитини до дорослого, за наявності 

емоційного контакту. 

У дослідженні було підтверджено, що: по-перше, комунікативний фактор 

до моменту виникнення мовлення виступає як складне явище, що утворює 

особливий специфічний синдром, що полягає у своєрідності взаємозв’язків 

емоційного контакту і співпраці; по-друге, на різних етапах спілкування ці 

взаємозв’язки виступають у різних поєднаннях і обумовлюють не тільки термін 

переходу від пасивного до активного мовлення, а й по-різному впливають на 

темп і якість розвитку самої мовленнєвої діяльності, по-третє, протягом усього 

раннього віку емоційні контакти дитини з дорослим мають важливу роль, але 

на кожному етапі вони вирізняються специфічною функцією, де поступово 

більшого значення набуває співпраця дитини з дорослим; по-четверте, різні 

виховні умови по-різному впливають на розвиток співпраці дитини з дорослим, 

що визначає успіх на шляху опанування дитиною мовленнєвою діяльністю. 

Таким чином, результати дослідження дозволяють нам зробити висновок, 

що положення, на які ми спиралися в ході роботи, отримали своє 

підтвердження. 
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ДОДАТОК А 

ТЕЗАУРУС ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вербалізація – словесне, усне оформлення думки, зовнішньо–

мовленнєвий етап породження (творення) мовлення; виведення назовні 

внутрішніх смислів засобами словесних форм [7, с.364 ]. 

Вербальний – словесний, усний [7, с. 364 ]. 

Верифікація мовлення – встановлення автентичності, перевірка 

істинності результатів діагностування мовлення [7, с.364 ]. 

Генезис мовлення – походження, виникнення, становлення мовлення [7, 

с.364]. 

Генералізація – узагальнення мовних явищ, логічний перехід від 

окремих мовних явищ до загальних; поширення по нейронах збудження на 

суміжні ділянки кори великих півкуль, відповідальних за перебіг мовленнєво-

мовних процесів [7, с.365]. 

Говоріння, за І. Зимньою, – це продуктивний вид активної мовленнєвої 

діяльності, процес здійснення спілкування, зовнішнє вираження способу 

формулювання думки засобами мови [2, с.72]. 

За структурою говоріння складається з трьох частин: мотиваційно-

спонукальної (для говоріння потрібні: стимул, спонукання, мотив); аналітико-

синтетичної (внутрішнє оформлення висловлювання) та виконавчої (вимовні й 

інтонаційні засоби вираження думки). Результат говоріння (відповідна дія 

учасників спілкування) реалізується в діяльності інших людей і водночас 

виступає сполучною ланкою спілкування [2, с.72]. 

Довільність мовлення – здатність суб’єкта за його вибором – в 

результаті орієнтування в ситуації спілкування здійснювати або не здійснювати 

ту чи іншу мовленнєву дію. У суб’єкта немає вибору, що саме сказати, – є 

тільки вибір: висловитися чи не висловитися (за О.О. Леонтьєвим) [7, с.365]. 

Доцільна комунікація – мовленнєва взаємодія, яка передбачає, що 

розуміння в комунікативному акті має відбуватися відразу, без додаткових 

спроб пояснення незрозуміло сказаного [7, с. 365]. 

Експлікація – пояснення, тлумачення, виведення думки назовні 

засобами природної (звукової) мови або за допомогою письма [7, с. 365]. 

Експлікувати – розгортати думку, пояснювати, тлумачити, роботи 

зрозумілими для слухачів власні смисли, трансформувати думку у розгорнуте 

зовнішнє (усне або письмове) мовлення [7, с. 365]. 

Експліцитний – прозорий, відкритий, виражений зовні, такий, який є 

насправді [7, с. 365]. 

Екстеріоризація внутрішньо мовленнєвих операцій – трансформація 

(розгортання) внутрішньомовленнєвих структур у зовнішньомовленнєві 

структури [7, с. 365]. 

Заняття на виховання правильної звуковимови. Діти третього року 

життя – це перша молодша група закладу дошкільної освіти. Спеціальні заняття 

на виховання звукової культури мовлення в цій групі проводять 1-2 рази на 
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місяць. Крім того, 2-3 рази на місяць планують вправи й ігри на закріплення 

звукомови, розвиток мовленнєвого апарату, мовленнєвого дихання, 

фонематичного слуху. Ці вправи входять також до складу інших занять, їх 

тривалість – 5-6 хвилин. 

Робота з виховання звукової культури мовлення проводиться в таких 

напрямах: формування правильної звуковимови, розвиток слухової уваги і 

фонематичного слуху, розвиток мовленнєвого дихання, сили та висоти голосу 

[4, с.290]. 

Зовнішньомовленнєві структури – психолінгвістичні одиниці, а саме: 

речення, фрази, розгорнуті висловлювання – використані в усному або 

письмовому мовленні як засоби індивідуальної мови. Вони здебільшого 

відрізняються у носіїв мови від мовних одиниць – стандартів сучасної 

літературної мови як граматичним, так і мовно–стилістичним оформленням [7, 

с. 365-366]. 

Іманентний – властивий, притаманний мовленню [7, с.366]. 

Імпліцитний – невисловлений, зовнішньо не виявлений, прихований, 

утворений на основі неусвідомлюваних емпіричних узагальнень [7, с.366]. 

Інтеріоризація – процес формування внутрішніх структур психіки, 

зумовлений засвоєними структурами і символами зовнішньої соціальної 

діяльності; перенесення (трансформація) зовнішньої діяльності без 

принципових змін будови її дій у внутрішній, розумовий план [7, с.366]. 

Інтеріоризація зовнішньомовленнєвих операцій – перенесення 

зовнішніх мовленнєвих структур (навичок) в розумовий, внутрішній план – 

внутрішньомовленнєві структури – й у зв’язку з цим поява глибоких змін у 

розвитку мовлення (за Л.С. Виготським “стадія врощування”) [7, с.366]. 

Інтеріоризація метамовленнєвих знань – трансформація вивчених 

процедуральних знань про способи побудови висловлювань всередину, в 

структуру внутрішнього плану свідомості і згортання їх у 

внутрішньомисленнєві структури, які в подальшому зумовлюють успішну 

екстеріоризацію: розгортання внутрішньої програми мовленнєвої діяльності 

згідно із усвідомлено засвоєними правилами описової граматики [7, с.366]. 

Інтеріоризація метамовних знань – перетворення вивчених знань про 

мову у внутрішні структури психіки, згортання їх та утворення 

внутрішньомисленнєвих структур, що зумовлюють свідомий вибір мовних 

засобів в процесі реалізації мовленнєвих дій [7, с.366]. 

Концепт – загальна думка [7, с.366]. 

Концепція – система поглядів на певні явища, зокрема мовленнєво-

мовні, спосіб розуміння, тлумачення мовленнєвих феноменів, основна ідея 

будь-якої теорії, зокрема теорії мовленнєвої діяльності [7, с.366-367]. 

Креативність мовленнєва – здатність дітей створювати нові розповіді, 

казки, міркування тощо, мовленнєводіяльнісна творчість, пов’язана з новизною 

й оригінальністю [7, с. 367]. 

Критерій – мірило, взяте за основу вивчення та використання з метою 

визначення, діагностування й якісної оцінки мовленнєвих явищ [7, с.367]. 
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Латентний – прихований, який не виявляє себе [7, с.367]. 

Метамова – система мовних правил або інструкцій по застосуванню 

мовного знання в різних соціокультурних ситуаціях [7, с.367]. 

Метамова вторинна – продукт аналітичної діяльності вчених–

мовознавців [7, с.367]. 

Метамова первинна (природна) – власна метамова, що утворюється у 

дитини з ранніх років життя як продукт спостережень над мовою й емпіричних 

мовних узагальнень, які виформовуються в процесах пізнання та спілкування; 

елементарні судження дітей про мовні явища, наприклад текст – це книжка, 

звук – це джміль гуде і таке інше [7, с.367]. 

Методика використання художніх творів у роботі з дітьми третього 

року життя. За програмою виховання і навчання дітей третього року життя 

потрібно знайомити з художніми текстами, доступними для їхнього віку. Це 

казки, оповідання, твори усної народної творчості (малі фольклорні жанри), 

вірші. 

Завдання щодо ознайомлення дітей з художньою літературою: 

виховувати інтерес, емоційний відгук до героїв художніх творів; навчати 

слухати і розуміти зміст художніх творів, не відволікатись під час слухання; 

відповідати на запитання за змістом художнього твору; збагачувати словник 

дітей лексикою з художніх творів; навчати повторювати окремі речення, 

образні вирази, повтори; повторювати за вихователем короткі забавлянки, 

вірші.  

На кінець року діти повинні знати напам’ять забавлянки, вірші, уміти їх 

розігрувати, брати участь в іграх-драматизаціях за змістом художніх творів. 

У першій молодшій групі проводять 4-5 занять на тиждень з художньої 

літератури. З-поміж них: розповідання казок (настільний, іграшковий, тіньовий, 

ляльковий театри), розігрування забавлянок і українських народних пісеньок, 

читання оповідань, віршів, ігри-драматизації [4, с.318]. 

Механізми мовленнєвої діяльності – нейрофізіологічне забезпечення 

мовлення, засобами якого запускаються і докопуються мовленнєві процеси, що 

визначаються законами природи [7, с.367]. 

Мова – система одиниць, система знаків, яка використовується людиною 

у мовленні як засіб вербальної комунікації; код, який слугує для позначення 

предметів і явищ дійсності та зв’язків і відношень, що існують між ними [7, 

с.367]. 

МОВА 1 (комунікаційний засіб) – це індивідуальна система концептів і 

стратегій користування ними в процесах говоріння і розуміння мовлення (за 

О.О. Залевською) [7, с.367-368]. 

МОВА 2 (метамова) – описова модель мови, система конструктів і правил 

їх комбінування (за О.О. Заленською) [7, с. 368]. 

Мова індивідуальна – надбання індивіда, який користується мовою, 

сукупність засвоєних мовних засобів, які вживає носій мови [7, с.368]. 

Мовленнєва діяльність – особливий психічний процес, перебіг якого 

докопується, переважно, на рівні усвідомлення, довільності, ненавмисності; 
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найвища цілеспрямована форма мовленнєвої активності особистості, 

самодостатня й самоцінна; самостійний вид діяльності [7, с.368]. 

Мовленнєва дія – процес, що обслуговує мовленнєву діяльність (або 

якусь іншу), є безпосереднім її чинником, містить мету, підпорядковану меті 

мовленнєвої діяльності. Мовленнєва дія здійснює як підготовку мовленнєвого 

висловлювання, так і його реалізацію. Поняття мети завжди співвідноситься з 

поняттям дії [2, с.70].  

Мовленнєва ситуація – реальна життєва ситуація безпосереднього 

мовленнєвого акту спілкування, що обмежена прагматичними координатами: 

«я – ти - ми – тут – зараз». Це безпосереднє здійснення спілкування, комунікації 

за відповідних умов (урок, заняття, зустріч друзів та ін.) [2, с.71]. 

Мовленнєвою ситуацією є також сукупність обставин реальної дійсності, 

того тла, на якому розгортаються певні події, при цьому обставини мають 

слугувати стимулом до мовленнєвої дії. Мовленнєва ситуація неможлива без 

особливої властивості мовлення, ситуативності, за якої «мовленнєві одиниці у 

смисловому й часовому параметрах завжди порівнюється із ситуацією і 

створюють потенційний контекст певного діапазону» [2, с.71]. 

Мовленнєві ситуації у процесі навчання виконують п’ять основних 

функцій: перенесення мовленнєвих навичок у нові ситуації спілкування; 

мотиваційну функцію; створення ситуації як умови розвитку мовленнєвого 

вміння; семантизацію і презентацію мовленнєвого матеріалу; функцію 

організації мовленнєвого матеріалу [2, с.71]. 

Мовленнєві (внутрішньомовленнєві) операції (навички) – відносно 

закінчені, автоматизовані мовленнєві акти, здійснювані у внутрішньому 

мовленні з метою програмування висловлювання та розгортання його програми 

у зовнішньому мовленні [7, с.368]. 

Мовленнєві вторинні операції (навички) – результат автоматизації 

сформованих мовленнєвих дій, які перейшли з рівня усвідомлення, довільності, 

навмисності мовленнєвого процесу на рівень його неусвідомленості, 

мимовільності, ненавмисності [7, с. 368]. 

Мовленнєві дії (уміння) – усвідомлена, цілеспрямована, довільна 

мовленнєва активність, яка реалізується у внутрішньо – і зовнішньо 

мовленнєвих планах і завжди здійснюється опосередковано; сукупність 

мовленнєвих операцій, підпорядкованих меті [7, с.368]. 

Мовленнєва операція – це спосіб виконання (здійснення) мовленнєвої 

дії, який залежить від досягнення конкретної мети. Мовленнєва операція 

порівнюється з умовами, в яких проходить мовленнєва діяльність [2, с.70]. 

Мовленнєвий акт – цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється 

відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у певному 

суспільстві. Це одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, для якої 

характерні навмисність (інтенціональність), цілеспрямованість, 

конвенціональність, співвіднесеність із мовцем [2, с.70]. 

Мовленнєві вміння – це засвоєні суб’єктом норми і правила мови, 

сукупність мовленнєвих дій, операцій, навичок, які дають можливість 
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здійснювати мовленнєву діяльність [2, с.74]. 

Мовленнєві навички – це автоматизоване оперування мовним 

матеріалом (лексичним, фонетичним, граматичним) як у процесі слухання, так і 

в процесі говоріння. Мовленнєві вміння формуються на основі застосування 

педагогічних мовних моделей, мовленнєвих зразків, інструкцій спочатку в 

супроводі наочності, а потім - у внутрішньому плані [2, с.74]. 

Мовленнєві первинні операції (навички) – відносно закінчені, 

автоматизовані мовленнєві акти; виникають в процесі наслідування або 

пристосування до умов тієї чи іншої ситуації мовленнєвого спілкування й 

характеризуються мимовільністю, неусвідомлюваністю, ригідністю 

(негнучкістю), сталістю [7, с. 368]. 

Мовлення – багатобічний, багатоманітний (когнітивний, 

комунікативний, динамічний, емоційно-вольовий) психічний процес, перебіг 

якого здійснюється як в підсвідомих, так і свідомих пластах психіки; 

багатовимірний феномен, що має кілька різних за своєю процесуальністю 

способів існування (діяльність, стан, компетенція, компетентність, поведінка, 

семіотична й синергетична системи, спілкування, комунікація тощо); процес, 

що має чотири комунікативні різновиди вияву: говоріння, письмове мовлення, 

аудіювання, читання [7, с.368-369]. 

Мовлення емфатичне – виразне, вимовлене у піднесеному тоні, з 

особливим напруженням звуку, емоційно [7, с. 369]. 

Мовлення контекстне – це зв’язний і цілісний виклад певної ситуації, 

що виходить за межі дійсності цієї ситуації; воно за своїм змістом і 

використаними мовними засобами зрозуміле слухачам незалежно від того, 

знайомі чи незнайомі вони з ситуацією, про яку йдеться у висловлюванні [7, с. 

369]. 

Мовлення контрольоване – мовлення, що допускає опору на метамовні 

параметри, що вводяться «ззовні»; воно лише дидактично задане; як воно буде 

формуватися, визначається способом формування, який диктується різними 

технологіями [7, с. 369]. 

Мовлення ситуативне – недоречно оформлене у мовно-стилістичному 

плані висловлювання, яке стає зрозумілим лише за умов знання 

співрозмовниками ситуації, про яку йдеться в ньому [7, с. 369]. 

Мовлення спонтанне – висловлювання, жорстко детерміноване і не 

допускає вільного вибору, а перебір в ньому, якщо і є, то він здійснюється 

автоматично відповідно до заданих параметрів; воно дане в своїх передумовах; 

непідготовлене мовлення, що випадково відбувається в природних умовах у 

різних ситуаціях спілкування (за О.О.Леонтьєвим) [7, с. 369]. 

Мовна компетенція – це засвоєння та усвідомлення мовних норм, що 

історично склались у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, 

стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності у 

процесі використання певної мови [2, с.75]. 

Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно й правильно 

використовувати мову на практиці (висловлювати свої думки, бажання, наміри, 
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прохання тощо), послуговуватися при цьому як мовними, так і позамовними 

(міміка, жести, рухи) та інтонаційними засобами виразності мовлення [2, с.75]. 

Мовна особистість – це носій певної культури, який належить до 

конкретної лінгвокультурної спільноти, об’єднаної спадкоємністю культури, 

спільністю її форм і співвідношенням «культурної» і «мовної» свідомості [2, 

с.75]. 

Модель – зразок; зменшене відтворення, наприклад психолінгвістичних 

або педагогічних явищ; схема для пояснення мовленнєвих і психодидактичних 

феноменів [7, с. 369]. 

Мотив – спонукальна причина мовленнєвих дій і мовленнєвих актів [7, с. 

370]. 

Мотиви–цілі – спонукальна причина перетворення мети висловлювання 

на самостійний мотив за механізмом зміщення (зрушення) мотиву на мету, 

утворення усвідомлюваних мотивів-цілей; відтак набуття мовленнєвою дією 

статусу самостійної мовленнєвої діяльності [7, с. 370]. 

Навмисність (умисність) мовлення – здатність суб’єкта мовлення 

здійснювати вибір з кількох можливих мовленнєвих дій, використовуючи 

орієнтування у факторах, що зумовлюють ситуацію вибору оптимального 

способу висловлювання. Це не просто «запуск» мовленнєвої дії, а здійснення 

орієнтувальної активності, в процесі якої суб’єкт приймає рішення про 

доконання саме мовленнєвої, а не іншої дії, враховуючи і мету мовленнєвої дії 

(антонім навмисності – випадковість) (за О.О. Леонтьєвим) [7, с. 370]. 

Навчально-мовленнєва пізнавальна діяльність – це організований, 

цілеспрямований процес використання мови задля передавання та засвоєння 

суспільно-історичного досвіду, оволодіння суспільною діяльністю у сфері 

наукових понять, встановлення комунікацій та планування своїх дій. 

Навчально-мовленнєва пізнавальна діяльність дітей дошкільного віку 

складається із різних видів говоріння (запитання, відповіді, розповіді, опису, 

переказування тощо) та слухання (слухання мовлення товариша, вихователя; 

слухання казки, оповідання, розповіді, грамзапису) . У процесі цієї діяльності у 

дітей формуються мовленнєві навички і вміння, що обслуговують інші види 

пізнавальної діяльності (художню, музичну, природничу тощо) [2, с.73]. 

Об’єктивізація мови – усвідомлення мови, якою дитина вже володіє, 

користуючись нею як комунікативним засобом в процесі спілкування; 

розуміння мови як предмету вивчення, аналізу, спостереження і теоретичного 

узагальнення [7, с. 370]. 

Об’єктивні мовні значення – лексичні, фразеологічні, граматичні 

значення кодифікованих мовних одиниць, організованих в семантичні 

структури, що реалізують правила семантичного синтаксису; вони дозволяють 

висловлюватися не ситуативно (контекстно) [7, с. 370]. 

Об’єктивування дитиною мови – усвідомлення нею мови, якою вона 

вже користується в мовленні: усунення існуючої в кожної дитини прозорості 

значення мовного знака (мовна одиниця для них прозора, вона є скло; 

сприймаючи її, дошкільник розуміє лише смисл, який стоїть за тією чи іншою 
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граматичною формою, тим чи іншим словом); виокремлення й усвідомлення 

мовних одиниць як метамовного фрагменту мовної реальності, як лінгвістичної 

теорії, на яку спрямована пізнавальна активність дитини, зокрема на 

сприймання й розуміння звуків, слів, речень, текстів, висловлювань як 

особливого метамовного світу, співвіднесення цих слів-термінів з відповідними 

мовними реаліями та їх осмислення й усвідомлення [7, с. 370]. 

Образ передбачуваних результатів висловлювання – мисленнєво 

прогнозоване за змістом і структурою майбутнє висловлювання, пов’язане з 

його метою (цілеутворенням) і результатом (яким воно буде в кінцевому 

варіанті та як сприйметься співрозмовником) [7, с. 371]. 

Одиниці мовні – знаки, коди мови, співвіднесені з мовним стандартом, 

тобто з об’єктивно існуючою мовною системою і мовною нормою (за О.О. 

Леонтьєвим) [7, с. 371]. 

Одиниці психолінгвістичні – певні блоки породження, сприймання і 

розуміння мовлення, співвіднесені з мовленням, зокрема мовленнєвою 

діяльністю людини (за О.О.Леонтьєвим) [7, с. 371]. 

Одиниці психологічні – певні мисленнєві образи, які відображають у 

свідомості (й психіки в цілому) будову мовної здатності – психофізіологічної 

мовленнєвої організації, що забезпечує мовленнєву діяльність; компонент 

нашого знання про свою мову (за О.О. Леонтьєвим) [7, с. 371]. 

Осмислення – процес, пов’язаний з думкою, розумністю, а в широкому і 

неформальному плані з наявністю в суб’єктивній сфері певних переживань; 

здатність суб’єктивного переживання, пов’язаного з відчуттям «правильності», 

«нормальності» явищ та подій, що відбуваються, або з відчуттям їхнього 

відхилення від цієї правильності (за Т.М. Ушаковою) [7, с. 371]. 

Орієнтовні показники розвитку мовлення дітей третього року життя. 

У дитини віком 2 роки – 2 роки 6 місяців розширюється розуміння смислового 

змісту мовлення. Вона розуміє тексти забавлянок, віршів, інсценівок, казок, 

оповідань у супроводі наочності. Розуміє теперішній і майбутній час, якщо те, 

про що йдеться, було відоме їй раніше. Зростає роль слова дорослого як засобу 

виховання. Розуміє запитання дорослого, відповідає на його запитання 

окремими словами, діями. Звертається до дорослих з простими запитаннями: 

«Що це?», «Як?», «Де?», «Чому?». Легко повторює фрази, що чує. Словник 

дитини продовжує швидко розширюватися. Речення стають багатослівними, 

з’являються складні речення, хоча вони ще аграматичні. Започатковується 

вживання сполучників і прийменників. Мовлення стає головним засобом 

спілкування не лише з дорослими, а й з дітьми. Багато розмовляє в різних 

ситуаціях з власної ініціативи і відповідає на запитання. У відповідній ситуації 

словом може наперед визначити свої дії та наміри. 

2 роки 6 місяців - 3 роки. Дитина розуміє смисл мовлення дорослого про 

події та явища, яких не було в її особистому досвіді, за винятком окремих 

елементів. Розуміє повідомлення, художні тексти, вірші без супроводу 

наочності. Легко запам’ятовує вірші й пісні. Знає напам’ять кілька народних 

пісень, забавлянок, віршів. 
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До складу словника входять усі частини мови, крім дієприслівника та 

прислівника. Словник дитини налічує 1200-1500 слів. З’являються запитання 

«Для чого?», «Коли?». Вимовляє правильно усі звуки, крім шиплячих і р, л. 

мовлення емоційне й виразне. Розмовляє складними фразами, з’являються 

підрядні речення, хоча й аграматичні. Розповідає про бачене кількома 

реченнями. За запитаннями розповідає змвст знайомої казки чи оповідання [2, 

с.247-248] 

Підходи до розуміння мовленнєвої діяльності. Перший підхід до 

трактування мовленнєвої діяльності – лінгвістичний, пов’язаний з ім’ям 

Л.Щерби: мовленнєва діяльність розглядається як один із трьох аспектів мови 

нарівні з «психологічною організацією», «мовною системою», що охоплює 

суму окремих актів говоріння і розуміння. Звідси і виокремлення в 

лінгводидактиці видів мовленнєвої діяльності – говоріння, слухання 

(аудіювання), читання і письмо. 

Другий підхід до розуміння мовленнєвої діяльності – психологічний 

(Л.Виготський, О. Леонтьєв), який розглядає мовленнєву діяльність нарівні з 

іншими видами пізнавальної діяльності людини. Тож мовленнєва діяльність має 

таку саму структуру, як і будь-яка інша. Вона характеризується предметним 

мотивом, цілеспрямованістю, евристичним характером. Мовленнєва діяльність 

складається з кількох послідовних фаз: орієнтування, планування, реалізація 

плану, контроль. Мовленнєва діяльність, за О. Леонтьєвим, є пізнавальною, 

оскільки вона «розпредмечує» дійсність через мову. 

Третій підхід – психолінгвістичний (І. Зимня, О. Леонтьєв), його 

предметом є «співвідношення особистості зі структурою та функціями 

мовленнєвої діяльності, з одного боку, і «мовою як головною «складовою» 

образу світу людини, з іншого», а її об’єктом виступають «сукупність 

мовленнєвих ситуацій»1. Психолінгвістика вивчає механізми породження 

(продукування) висловлювань від ситуації спілкування до мовленнєвого 

наміру, від мовленнєвого наміру - до плану, від плану - до семантико-

граматичних структур, тобто механізму сприйняття та розуміння мовлення. 

У цьому аспекті мовленнєва діяльність може виступати і як цілком 

самостійна діяльність зі специфічною мотивацією, її складовими виступають 

мовленнєві дії, мета яких підпорядкована загальній меті діяльності; мовленнєві 

операції (відповідно до умов) або мовленнєві дії, що входять до складу інших 

немовленнєвих діяльностей. Отже, до структури мовленнєвої діяльності 

входять мовленнєві дії, мовленнєві операції, мовленнєвий акт, мовленнєва 

ситуація [2, с.69-70]. 

Показники – якісні й кількісні параметри і/або дані, що конкретизують 

критерії за їхніми істотними ознаками [7, с.371]. 

Природні металінгвістичні здібності – здатність, спроможність дітей 

здійснювати емпіричні спостереження над мовленням та їх узагальнювати, 

висловлювати певні судження про власне мовлення і мовлення оточуючих 

людей [7, с.371]. 
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Психолінгвістика – у вузькому (прикладному) значенні – психологічна 

наука про закономірності та механізми породження (творення) та аудіювання 

(сприймання і розуміння) мовлення на різних етапах мовленнєвого і мовного 

розвитку дитини/людини. Згідно з О.О. Леонтьєвим, предметом 

психолінгвістики є співвідношення особистості зі структурою і функціями 

мовленнєвої діяльності, з одного боку, і мовою як головною «утворювальною» 

образу світу людини, з іншого [7, с.371-372]. 

Психолінгвістика рефлексивна – прикладна галузь психолінгвістики, 

що спрямована на моделювання не спонтанних мовленнєвих процесів, а таких, 

які здійснюються з участю свідомості. Це психолінгвістика усвідомлюваного 

або свідомо контрольованого мовлення [7, с.372]. 

Психолінгвістика розвитку – прикладна галузь психолінгвістики, яка 

моделює процеси формування мовної компетенції і особливо мовленнєвої 

діяльності в онтогенетичному розвитку дитини/людини [7, с.372]. 

Рефлексія над мовленням – роздуми людини над власним мовленням, 

його самоаналіз; процес самопізнання своїх мовленнєвих актів і дій, контроль 

за доречністю використання в мовленні мовних засобів відповідно до ситуації 

спілкування та норм літературної мови. Рефлексія є вершиною мовленнєвого та 

розумового розвитку людини [7, с.372]. 

Рефлексія над мовленням керована – довільні, навмисні, усвідомлені, 

цілеспрямовані роздуми дитини над власним мовленням [7, с.372]. 

Рефлексія над мовленням спонтанна – роздуми дитини над власним 

мовленням, які виникають ненавмисно, мимовільно, не усвідомлено в 

спонтанних мовленнєвих процесах [7, с.372]. 

Ригідність мовлення – негнучкість, сталість мовленнєвої операції [7, 

с.372]. 

Розвиток мовленнєвої діяльності – це динаміка онтогенезу довільності, 

навмисності, усвідомленості щодо становлення її одиниць в напрямку від 

первинних мовленнєвих операцій – до окремих мовленнєвих дій, системи 

мовленнєвих дій і нарешті до вторинних мовленнєвих операцій [7, с.372-373]. 

Розвиток осмисленості мови у дитини – процес, пов’язаний із 

співвіднесенням дитиною мовних знаків з предметами й явищами дійсності та 

зв’язками і відношеннями, що існують між ними; цей процес проявляється у 

кожної дитини в найпростіших формах дуже рано; в тій чи іншій формі 

осмисленість притаманна й немовляті від народження; сфера функціонування 

семантики завжди значно ширша, ніж сфера вживання словесних форм; в до–

шкільному дитинстві семантика випереджає розвиток використання мовних 

засобів [7, с.373]. 

Розвиток рефлексії дитини над мовленням – виникнення, розширення, 

якісні зміни і внутрішня структурна перебудова орієнтувальної ланки від 

початку спонтанного мовлення (за О.О.Леонтьєвим) [7, с.373]. 

Розвиток розуміння мовлення дітьми третього року життя. Слухати і 

сприймати звертання дорослого до одного, двох, кількох дітей. Розуміти 
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розповіді, сюжетні тексти, казки, оповідання, вірші, відповідати на запитання 

за їх змістом[4, с.264]. 

Розвиток активного мовлення дітьми третього року життя. 
Збагачувати словник дітей словами – іменниками, дієсловами, прикметниками, 

прислівниками. Використовувати в мовленні порівняння, епітети, образні 

вирази (вовчик-братик, зайчик-побігайчик). 

Вправляти дітей у правильному вживанні іменників у множині, 

узгодженні прикметників з іменниками в роді та числі, уживанні іменників з 

прийменниками в, на, під, дієсловами в минулому й майбутньому часі; 

готувати до оволодіння інтонацією запитання, вигуку. 

Стежити, щоб діти розмовляли виразно, не поспішаючи, достатньо 

голосно, використовуючи звуконаслідувальні слова; вправляти дітей в їх вимові 

з різною силою голосу і швидкістю; у правильній вимові голосних і 

приголосних м, н, п, б, т, д, к, г, ф, в. Учити робити видих плавно і протяжко 

через рот. 

Привчати дітей відповідати на запитання про те, що відбувається щойно і 

що бачили раніше. Спонукати їх звертатися із запитаннями до вихователя, 

ровесників; висловлюватися з приводу зображеного на картині, прочитаного. 

Стежити за тим, щоб діти розмовляли фразами (з трьох-п’яти слів). Розвивати 

вміння розповідати утішки, невеликі вірші, казки [4, с.264-265]. 

Розвиток мовлення дітей третього року життя на заняттях. Тривалість 

заняття у групі раннього віку складає 10-12 хвилин. 

Специфікою занять у цій групі, як і в попередній, є повторність 

програмного матеріалу, один і той же самий матеріал планується 3-4 рази з 

невеликими інтервалами й певними ускладненнями. 

На одному занятті можуть вирішуватись кілька завдань :І розвитку 

мовлення, сенсорики, мислення чи ознайомлення з довкіллям. З цією метою 

використовують комбіновані заняття, тобто заняття, що складаються з 2-3 

частин, кожна із яких присвячена вирішенню одного конкретного завдання. 

Вихователь повинен добре підготуватися до заняття. Насамперед 

продумати, як посадити дітей: за столи, півколом, стрічкою, щоб до них легко 

можна було підійти та й діти змогли б вільно встати й пересуватись по кімнаті. 

Не можна саджати дітей досить близько один до одного, це буде їх дратувати, 

відволікати від сприймання мовлення педагога. 

Особливу увагу потрібно звернути на розташування наочного матеріалу, 

його зовнішній вигляд; продумати мовленнєві завдання дітям та чим буде в цей 

час займатися інша підгрупа. 

Необхідно максимально використовувати активність дітей як 

мовленнєву, так і рухову. Діти повинні самостійно витягувати предмети, 

подавати їх, показувати, називати. Не можна забувати про високу емоційну 

забарвленість заняття [4, с.265]. 

Розвиток усвідомлення мови дитиною – процес, пов’язаний з другим 

етапом засвоєння рідної мови: з її об’єктивацією, розвитком рефлексії дитини 

над власним мовленням і її метамовним розвитком: вивченням правилописової 
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граматики, експлікацією і використанням цих правил при творенні мовлення, 

розумінням мови як особливої – метамовної – дійсності [7, с.373]. 

Ситуативно–смисловий синтаксис – ієрархічна структура внутрішніх 

слів, за допомогою якої на етапі внутрішнього мовлення здійснюється смислове 

синтаксування й вибір смислів, тобто ситуативних значень (за Т.В.Ахутіною) 

[7, с.374]. 

Слухання, тобто аудіювання, – це сприймання мовлення на слух і його 

розуміння. Слухання (аудіювання) опосередковується говорінням іншого 

учасника спілкування. Його мета – розкриття смислових зв’язків, осмислення 

сприйнятого на слух мовленнєвого повідомлення мовця. Смислове сприймання 

не планується і не контролюється свідомістю того, хто слухає. Слухання 

задається зовні іншим мовцем. Результатом слухання є розуміння або 

нерозуміння тексту [2, с.72]. 

Смислове сприймання (розуміння) мовлення залежить від характеру 

мовленнєвої діяльності мовця, від того, наскільки зрозуміло й чітко він 

висловлюється, від темпу й виразності його мовлення, вміння визначити 

головне, встановити контакт зі слухачами. Водночас розуміння мовлення 

залежить від підготовленості слухачів до слухання і сприймання висловлювань. 

Тому дітей потрібно навчати не лише говорінню (активному мовленню), а й 

слуханню [2, с.72]. 

Смислове синтаксування – побудова у внутрішньому мовленні 

ієрархічної структури внутрішніх слів – внутрішньомовленнєвої схеми, 

смислової програми висловлювання за правилами смислового синтаксису (за 

Т.В.Ахутіною) [7, с.374]. 

Смислоформування – 1) здатність мовця утворювати у внутрішньому 

мовленні смисли (формувати думки), які підлягають експлікації і докопуються 

у зовнішньому усному або письмовому мовленні; 2) здатність слухача розуміти 

смисли, експліковані мовцем [7, с.374]. 

Смислоформулювання – здатність мовця експлікувати смисли, 

докопувати думку за допомогою поверхневих (зовнішньомовленнєвих) мовних 

структур в усному або письмовому мовленні [7, с.374.]. 

Технології метапсихолінгводидактичні – система методів, 

організаційних форм, засобів первісного навчання метамови, формування 

мовленнєвих дій та системи цих дій за для розвитку мовленнєвої діяльності й 

становлення вторинних комунікативно-мовленнєвих навичок з урахуванням 

мети, завдань і змісту навчання мови і розвитку мовлення, передбачених 

програмами дошкільної освіти [7, с.374-375]. 

Технології психолінгвокорекційні – система методів, організаційних 

форм, психотехнік дидактичного цілеспрямованого впливу 

психолінгвістичними (мовленнємовними) засобами на мовленнєві структури 

дітей з метою забезпечення повноцінного розвитку, виправлення, якщо таке 

потрібно, й функціонування первинних мовленнєвих навичок [7, с.375]. 

Технології психолінгвотерапевтичні – групова психотерапія як 

особливий різновид міжособистісної взаємодії, при якій дітям надається 
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допомога психолінгвістичними засобами у разі виникнення в них проблем або 

утруднень мовленнєвого характеру, розвантажуючи їхню психіку від 

комунікаційних труднощів і знімаючи мовленнєво-мовну дезадаптацію, що 

природно виникає в цьому віці при оволодінні первинними мовленнєвими 

навичками, тому вони є ще й здоров’язбережувальними; комплекс методів, 

формі засобів психолінгвістичного впливу на механізми мовлення, які 

працюють тільки в пластах підсвідомості й приводять в дію процес научіння, 

забезпечуючи опанування первинних мовленнєвих навичок [7, с.375]. 

Технології формування мовленнєвої особистості – система методів 

організаційних форм і засобів, що забезпечує ефективний вплив на розвиток 

мовленнєвих мотивів дітей, враховуючи ієрархією таких здатностей: долати 

безпосередні мовленнєві спонуки заради смислоформулювальних мотивів, 

соціальних за походженням; здібність довільно керувати власними 

мовленнєвими мотивами на тлі усвідомлених мотивів–цілей; перетворювати 

мету висловлювання на мотив, яке в такий спосіб набуває статусу самостійної 

мовленнєвої діяльності [7, с.375]. 

Технології розвитку мовленнєвої діяльності – сукупність дидактичних 

категорій (мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби), які, будучи системою, 

супроводжують процес становлення у дітей мовлення, забезпечуючи його 

гармонійний діяльнісний розвиток [7, с.375]. 

Усвідомлення мови – здатність суб’єкта рефлектувати свої 

мовленнємовні акти, ставити мовні явища в достатньо широкий метамовний 

контекст, об’єктивізувати мовні одиниці в результаті їх аналізу, теоретичного 

узагальнення – вивчення [7, с.376]. 

Усвідомлення мовлення – це презентованість у свідомості суб’єкта 

мовлення мети мовленнєвої дії, здатність приймати рішення про ці дії в процесі 

їх виконання, не очікуючи кінцевого результату та його співпадіння чи 

неспівпадіння з поставленою метою; рішення приймається відносно кожного 

компонента висловлювання (інтонації, слова, граматичної форми тощо) (за 

О.О.Леонтьєвим) [7, с.376]. 

Функціонально-смислові типи мовлення (розповідь, опис, 

міркування) – розгорнуті монологічні висловлювання, що відрізняються 

способами вираження відношень і зв’язків між предметами і явищами дійсності 

[7, с.376]. 
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ДОДАТОК Б 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ 

 МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

 

Абакус (абак) – синонім до суаньпань, соробан – це спеціальна рахівниця 

у вигляді дерев’яної дошки зі спицями та кісточками. 

Країна – Стародавній Китай, Японія, Рим 

 

Абетка символів – відображення реального світу різними символами і 

знаками (порівняння предметів; опис предметів; складання речень; заучування 

віршів; складання казок). 

Країна: Росія (Генрих Саулович Альтшуллер) 

 

Аудіовізуальні освітні ресурси – електронні матеріали, що можуть 

використовуватися як допоміжні в освітньому процесі: слайди, слайд-фільми, 

відеофільми освітні, навчальні кінофільми, навчальні фільми на цифрових 

носіях. 
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Бебі-йога Михайла Трунова і Леоніда Китаєва – спеціальна гімнастика 

для малюків, яка зберігає актуальність протягом першого місяця після 

народження. Даний курс занять отримав назву «Бебі-йога», так як вправи 

мають схожість із позами з йоги.  

Країна: Росія, м. Москва 

 

Бізіборд – це ігрова дошка, яка не просто розвиває дрібну моторику, але 

ще і дозволяє з малого віку ознайомитися з предметами побуту, отримати 

навички самообслуговування. Були придумані Марією Монтессорі. 

Країна: Італія 

 

 
Граматика фантазії Джанні Родарі – спеціально створена система 

інтелектуальних вправ, спрямована на розвиток уяви та фантазії. 

Країна: Данія 

 

 
Демонстраційні освітні ресурси – матеріали, що можуть 

використовуватись як допоміжні в освітньому процесі: гербарії, муляжі, 

макети, стенди, моделі в розрізі, демонстраційні моделі. 
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Добрі казки Марії Скребцової та Олександри Лопатіної – 

нехрестоматійні твори: розповіді, казки, вірші із завданнями і питаннями, як 

привід для роздумів про сенс життя, чесності, доброзичливості. 

Країна: Росія 

 

Друковані освітні ресурси – друковані навчальні або художні видання, 

що можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі . 

 

 
Ейдетика – методика, за допомогою якої інформацію запам’ятовують 

через зорові образи. Алгоритм складається з вироблення впевненості у власних 

здібностях і вчинках, правильної підготовки до системи, опрацювання 

спеціальних методів з повторенням пройденого матеріалу. Це ігрова методика 

запам’ятовування інформації, в основі якої лежить притаманне кожній людині 

вміння уявляти і фантазувати. 

Країна: Росія (Генріх Саулович Альтшуллер)  

 

Екологія дитинства Михайла Трунова і Леоніда Китаєва –  унікальна 

методика розвитку рухової активності немовлят за допомогою спеціально 

розроблених фізичних вправ. 

Країна: Росія, м. Москва 

 

Електронна версія друкованого видання – електронне видання, що 

відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту 

ілюстрацій, посилань, приміток тощо; 

 

Електронні освітні ресурси – засоби навчання на цифрових носіях будь-

якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які 

відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в 

освітньому процесі. 
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Електронні освітні ресурси: так звані освітні мультимедіа 

мультимедійні підручники, мережеві освітні ресурси, мультимедійні 

універсальні енциклопедії тощо. 

 

 
Ігри В’ячеслава Воскобовича – актуальна методика навчання дитини за 

допомогою гри і захоплюючих казок, яка дозволяє навчатися читання або 

рахунку, паралельно розвиваючи логіку, мислення, пам’ять і інші психологічні 

процеси. 

Країна: Росія 

 

Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який 

передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує 

взаємодію вихователя і дітей за допомогою гри, а також допомагає знайти та 

отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату. 

 

Ідеальні засоби розвитку – це ті засвоєні раніше знання і вміння, які 

використовують педагоги і діти для засвоєння нових знань. 

 

Інтерактивні ігри Клауса Фопеля – ігри, що допомагають дітям 

навчитися грати за правилами, виховують коректну поведінку, допомагають 

говорити про свої почуття, поєднувати між собою почуття та мораль, щоб в 

подальшому житті бути щасливим в особистому та професійному житті. 

Країна: Німеччина 

 

Інтерактивні методи – це способи цілеспрямованої міжсуб’єктивної 

взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. 
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Казкотерапія – це метод, який використовує казкову форму для 

мовленнєвого розвитку особистості, розширення свідомості і вдосконалення 

взаємодії через мову з навколишнім світом. 

Країна: Україна 

 

Картки Глена Домана – унікальна методика інтенсивного 

інтелектуального розвитку дітей із самого народження, що дозволяє легко 

навчиться читати і рахувати. Для навчання Доман взяв старовинну англо-

німецьку систему: показ і промовляння цілого слова. Він рекомендує 

показувати картки з написаними на них червоними словами на білому тлі. 

Країна: Америка 

 

Картки Золтона Пала Дьєнеша – авторські наочні посібники, що 

дозволяють розвинути мову, сформувати навички аналізу та систематизації, 

навчити узагальнювати інформацію, розкрити творчий потенціал дитини. 

Країна: Угорщина 

 

Килимок-трансформер –  це ігровий килимок, люлька для малюка, дно 

для манежу і одночасно сухий басейн.  

Країна: Америка 

 

Круги Раймунда Луллія – універсальний дидактичний пристрій, що 

складається з декількох кругів різного діаметра з картону або щільного паперу, 

котрі накладалися один на одного на загальний стрижень від більшого до 

меншого, розділені на сектори та мають рухому стрілку. Один із засобів 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей, розвитку мовлення. 

Завданнями в навчанні ставляться відповідно до змісту освітньої діяльності на 

кожному віковому етапі. 

Країна: Майорка 

 

Кубики Миколи Зайцева – посібник для навчання читання з двох років і 

може використовуватися в родині, дитячому садку та школі, крім того, ця 
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методика дає хороші результати в роботі з дітьми, що мають діагнози ЗПР, 

ОНР, ММД, алалія, аутизм, а також зі слабким зором, слабочуючими і глухими. 

Країна: Росія 

 

Кубики і складові таблиці Миколи Зайцева – методика, що дозволяє 

навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового 

уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими 

словами, закладають основи грамотного письма. Дидактичний матеріал, що 

дозволяє використання різних ігор та вправ з таблицями, кубиками і 

аудіоматеріалами (співанками), не тільки навчаючи читання, а й розвиваючи 

мову і фонематичний слух дитини. 

Країна: Росія 

 

 
Лего-конструювання – це вид моделюючої творчо-продуктивної, 

конструктивної діяльності, що дозволяє вирішувати важкі навчальні завдання 

за допомогою захоплюючої творчої гри, в якій не буде тих, хто програв і кожна 

дитина може з нею впоратися. 

Країна: Данія, Америка 

 

Лепбук – освітній засіб, що являє собою портфоліо або колекцію 

маленьких книжок із кишеньками і віконечками, що дають змогу розміщувати 

інформацію у вигляді малюнків, невеликих текстів, діаграм і графіків у будь-

якій формі і на будь-яку тему. Це тематична або інтерактивна саморобна папка, 

що містить безліч кишеньок, рухливих деталей, що відкриваються, віконець, 

міні-книжок, які учень може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. 

Країна: Вірджинія (Теммі Дабі – письменниця, що винайшла та вперше 

використала його у своїй домашній школі) 

 

Логічні блоки Золтона Пала Дьєнеша – це абстрактно-дидактичний 

засіб, набір фігур, що відрізняються одна від одної певними властивостями, що 

дає змогу вести дітей у їх розвитку від оперування однією властивістю 

предмета до оперування двома, трьома і чотирма властивостями. 
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Країна: Угорщина 

 

 
Майданчик гри і спілкування Єгора Бахотского –  унікальне місце 

зустрічей, де діти занурюються в гру, а дорослі вчаться грати і супроводжувати 

гри. 

Країна: Росія 

 

Мандала Макото Шичіда – це картинка, зазвичай у вигляді будь-якої 

геометричної фігури різного виду складності, що дозволяє розвивати зорову 

пам’ять і дрібну моторику дитини. 

Країна: Японія, острів Хонсю 

 

Метод «мікрофон» – це різновид групового обговорення певної 

проблеми, що дає змогу кожній дитині висловитись. Можна використовувати 

метод «мікрофон» у дидактичних іграх ( наприклад, гра «Закінчи речення»). 

Країна: Україна 

 

Метод sand play або «техніка побудови світу» – синонім до пісочна 

терапія – метод, що  допомагає дітям без слів висловити свої почуття, емоції, 

переживання, тобто все те, що дитина не може висказати словами. 

Країна: Швейцарія (Карл Густав Юнг) 

 

Метод багатоканальної діяльності – метод роботи з дітьми, в ході якого 

обов’язково задіюються різні аналізатори: зір, слух, дотик, смак, нюх. 

Країна: Італія 

 

Метод інтелектуального розвитку дитини (МІРД) Павла Тюлєнєва – 

це ціла система прискореного навчання, яка охоплює всі аспекти розвитку. 

Воно передбачає: друкування на машинці, показ карток з буквами, нотами (з 

народження), ознайомлення з «опорними образами» - зображення птахів, риб, 

предметів домашнього вжитку (з 3 місяців), ігри з магнітною азбукою (з 5 
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місяців), використання географічних карт, хімічних формул, китайських 

ієрогліфів і т.д. 

Країна: Росія 

 

Метод Марії Гмошинської – методика, що дозволяє розвивати в дитині 

раннього віку креативність і творчий початок, а також є корисною для розвитку 

дрібної моторики, сприйняття кольору і сенсорики. 

Країна: Росія 

 

Метод символічної синектики (абетка символів) – відображення 

реального світу різними символами і знаками (порівняння предметів; опис 

предметів; складання речень; заучування віршів; складання казок). 

Країна: Росія (Генрих Саулович Альтшуллер) 

 

Метод Су-джок – це освітній засіб із впливом на кисть і стопу малюка. 

Су Джок – один із напрямів акупунктури. У перекладі з корейської Су – кисть, 

Джок – стопа) – це яскраві гумові масажери у вигляді кульок і кілець. 

Країна: Японія, Корея 

 

Методика мовленнєвого становлення дошкільника Тамари 

Піроженко – унікальна методика, що дозволяє на основі комунікативного 

підходу до діагностики розвитку мовлення розглядати дитину як активного й 

ініціативного учасника соціальної взаємодії, в якій дошкільник має не лише 

засвоїти суспільний досвід (мову), але й щоразу самостійно застосовувати 

засвоєне, робити свій власний вибір адекватних до ситуації засобів спілкування, 

нарешті, створювати свої власні засоби для реалізації мети взаємодії. 

Країна: Україна 

 

Мнемотаблиці – це графічне або частково графічне зображення 

персонажів казки, явищ природи, певних дій та ін. шляхом виділення головних 

смислових ланок сюжету оповідання. 

Країна: Україна 

 

Мнемотехніка або мнемоніка – це сукупність прийомів, що збільшують 

обсяг пам’яті і полегшують запам’ятовування інформації. Це система методів і 

прийомів, що забезпечують успішне засвоєння дітьми знань про особливості 

запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, і, звичайно, розвиток 

мовлення. 

Країна: Давня Греція, Вавілон 

 

Мовленнєвий зразок – правильна, спеціально підготовлена мовленнєва 

діяльність вихователя, яку повинні наслідувати діти.  

Моделювання – це метод пізнання, що складається в створенні і 

дослідженні моделей. Це вища форма узагальнення і метод розвивального 
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навчання (персонажів можна схематично представити у вигляді геометричних 

фігур, схем, моделей). Це метод відтворення і дослідження певного фрагмента 

дійсності (предмета, явища, процесу, ситуації) або управління ним, заснований 

на поданні об’єкта за допомогою моделі. 

Країна: Японія 

 

Музика інтелекту Аліси Самбурської – обов’язковий музичний 

супровід будь-яких навчальних занять (читання, рахування, письмо або 

фізкультура), за допомогою якого дитина сприймає музику не тільки свідомо, 

але несвідомо, що викликає посилення мозкової інтеграції і змушує працювати 

не тільки ліва півкуля, а й праве. 

Країна: Росія 

 

Мультимедійна презентація – це зручний і ефективний спосіб 

представлення інформації за допомогою комп’ютерних програм, що поєднує в 

собі динаміку, звук і зображення, тобто ті чинники, які найдовше  утримують 

увагу дитини. 

Країна: Америка 

 

 
Навчальні прилади: компас, барометр, колби тощо. 

 

Наочне моделювання – це відтворення істотних властивостей 

досліджуваного об’єкта, створення його заступника і робота з ним. 

Країна: Україна 

 

Наочні площинні освітні ресурси: плакати, карти настінні, ілюстрації 

настінні, магнітні дошки. 
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Образотворчі засоби: фарби, пензлі, мольберти, олівці за методикою 

Марії Гмошинскої. 

 

Освітні засоби – це об’єкти, створені людиною, а також предмети 

природи, що використовуються в освітньому процесі в якості носіїв навчальної 

інформації та інструменту діяльності педагога з метою досягнення поставлених 

цілей навчання, виховання і розвитку. 

 

 
Пісеньки, потішки, лічилки Сергія та Катерини Железнових – прості 

и легкі для  запам’ятовування мелодії в невеликому діапазоні, з добрими 

текстами простими для дитячого сприйняття і повторення. 

Країна: Росія 

 

Пісочна терапія –популярна і ефективна методика в межах аналітичної 

психології, яка одночасно є терапевтичним і діагностичним інструментом.  

Країна: Швейцарія 
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Робочий зошит Вальдорфської системи освіти – зошит, що має 32 

сторінки та дуже щільний папір (120 г/м²) білого кольору, з приємною на дотик 

обкладинкою, у яких записи здійснюються шляхом малювання восковою 

крейдою, кольоровими олівцями і чорнилом. Між аркушами прокладена калька, 

яка захищає малюнок від розмазування. 

 Країна: Німеччина 

 

 
Складові таблиці Миколи Зайцева – методика, що дозволяє навчити 

дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого 

читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, 

закладають основи грамотного письма. 

Країна: Росія 

 

Соробан – синонім  до абакус – це спеціальна рахівниця у вигляді 

дерев’яної дошки зі спицями та кісточками.  

Країна: Японія, Даній Китай 

 

Спортивний інвентар: кеглі, м’ячі, скакалки, естафетні палички, дуги 

для підлазіння, диски для стрибків, масажна доріжка, підлогове колоду, 
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бадмінтон, обручі, м’який спортивний тунель для лазіння, кульки для сухого 

басейну, мати-транформери, традиційні мати, масажні ортопедичні килимки. 

 

Спортивні комплекси за методикою Олени Данилової – спортивні 

комплекси для дітей раннього віку, що дозволяють малюкові вільно рухатися і 

не обмежують його допитливість, що проводять з використанням дидактичних 

матеріалів-іграшок. 

Країна: Росія 

 

«Столік» Миколи Зайцева – посібник для раннього вивчення цифр за 

допомогою карток, де вказана цифра і її кількісне позначення. 

Країна: Росія 

 

Сторітелінг – педагогічна техніка, побудована на використанні історій з 

певною структурою і героєм, спрямована на вирішення педагогічних завдань 

навчання, наставництва, розвитку і мотивації. Це мистецтво захоплюючої 

розповіді, формування психологічних взаємозв’язків, метою яких виступає 

управління увагою і почуттями слухача, розстановка правильних і потрібних 

акцентів. 

Країна: Америка, Росія, Україна 

 

Схеми-моделі Катерини Крутій – методика, що має на меті розвиток у 

дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися 

основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у 

процесі навчання старших дошкільників. 

Країна: Україна 

 

Схеми-моделі Тетяни Ткаченко – методика, що дозволяє навчити 

дитину знаходити суттєві ознаки предмету та відрізняти їх від другорядних, а 

також диференціювати предмети порівнюючи їх між собою за допомогою 

описової розповіді. 

Країна: Україна 

 

Сюжетні кубики Рорі (Rory’s Story Cubes ) – коробка з дев’ятьма 

кубиками, кожна грань яких – це картинка, що дозволяє отримати 54 

піктограми або понад 10 мільйонів сполучень, тренуючи мислення, пам’ять та 

дрібну моторику. Тренажер для тренування творчих здібностей, пам’яті і 

мислення. 

Країна: Ірландія (Роррі О’Коннор) 
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Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) – Це технологія, 

яка допомагає підвищити ефективність мислення в десятки і навіть сотні разів. 

Авторська методика, спрямована на пізнання ознак і функцій об’єктів та 

виникнення навичок аналізу («Мої друзі», «Що я вмію», «Знайди ціле за 

частинами»). 

Країна: Росія (Генрих Саулович Альтшуллер)  

 
Фетрові книги або quiet book ( «тихі книги» ) –  різновид розвивальних 

іграшок для дітей від шести місяців і до десяти років, за допомогою яких 

малюки тренують дрібну моторику, знайомляться з поняттями кольору і форми. 

Країна: Фінляндія, Америка 

 

Фланелеграф – універсальний засіб мовленнєвого та пізнавального 

розвитку і природнього збагачення словникового запасу дітей. Це свого роду 

навчальний наочний посібник: дошка або картон обтягнуті фланеллю, на яку 

кріпляться вирізані фігурки. 

Країна: Америка 
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Флеш-картки Макото Шичіда – це паперові картки із зображенням 

найрізноманітніших картинок на різну тематику (наприклад, квіти, транспорт, 

дикі тварини), що дозволяють розвивати пам’ять і мову дитини. 

Країна: Японія, острів Хонсю 

 

 
Художні матеріали – це сукупність засобів, що допомагає створювати 

оригінальні витвори мистецтва. Різноманіття матеріалів і способів їх 

використання призвело до створення виняткової різноманітності художніх і 

технічних прийомів. Це фарби, воскові крейди, кольоровий папір, оксамитовий 

папір, цупкий картон різного формату, самоклеюча плівка, тканина, а також 

комплекти дерев’яних та пластмасових защіпок, лічильних паличок, коробок 

різних за розміром і формою, пластикового посуду, ґудзиків, шнурків, шматків 

поролону, пінопласту тощо. 
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ДОДАТОК В 

ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ МОВЛЕННЄВО-ДІЯЛЬНІСНОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ  

(ЗА А.БОГУШ, Н.МАЛІНОВСЬКОЮ) [3, с.304-312] 

Давай познайомимось 

Мета: з’ясувати рівень розуміння дитиною зверненого до неї 

висловлювання дорослого. 

Матеріал: 15 різних іграшок, торбинка (м’яч, лялька, зайчик, машина, 

кубики, кошик тощо). 

Хід виконання. Хочеш подивитися іграшки? Йди до мене. Яка іграшка 

тобі сподобалася? Візьми її і принеси мені. Як називається іграшка? Поклади її 

в кошик (чи торбинку). 

Завдання виконано, якщо дитинна знає назву 15 іграшок і правильно 

виконує доручення дорослого. 

Вушка слухають, ручки роблять 

Мета: виявити розуміння дитиною словесних інструкцій дорослого. 

Матеріал: іграшки та предмети (м’яч, лялька, машина, кубик, олівець, 

папір, коробка тощо). 

Хід виконання. Дитині пропонується зробити те, що просить дорослий: 

Візьми м’яч. Кинь м’яч на підлогу. Дай мені ляльку. Принеси кубик. Давай 

малювати. Візьми червоний олівець, папір. Намалюй м’яч. Поклади олівець у 

коробку. Підійди до столу і візьми машину. Принеси її мені тощо. 

Завдання виконано, якщо дитина виконає правильно 12–15 доручень. 

Покажи чарівною паличкою картинку 

Мета: з’ясувати розуміння дітьми іменників, дієслів, прикметників. 

Матеріал: 

• чарівна паличка; 

• десять предметних картинок (бабуся, ведмедик, мишка, ложка, чашка, 

кішка, дерево, стілець, помідор, машина); 
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• десять сюжетних картинок із зображеннями різних дій (малює, читає, 

стрибає, іде, сидить, пере, лежить, п’є, пише, зачісує); 

• два м’ячі різного розміру (великий і маленький); 

• картинки із зображеннями долонь рук (чисті та брудні); 

• кубики різних кольорів (червоний, зелений, синій, жовтий); 

• дві іграшкові машинки; 

• дві кулі. 

Хід виконання. Перед дитиною кладуть по черзі по дві–три картинки із 

зображеннями предметів; дві–три картинки із зображеннями дій і пропонують 

показати названу дорослим картинку, чарівною паличкою. 

Перед дитиною кладуть два предмети (або картинки) і пропонують 

показати (чи зробити) те, що просить дорослий. Наприклад: дитині 

пропонується показати спочатку великий, потім маленький м’яч; чисті та 

брудні руки; кулю названого кольору. Дві іграшкові машинки розташовують 

перед дитиною так, щоб одну вона могла легко дістати, а іншу – ні, і 

пропонують показати, яка з машинок знаходиться близько від неї, а яка – 

далеко; дві кулі розташовують на різній висоті від дитини й пропонують 

показати, яка з куль висить низько, а яка – високо [35]. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно показує 20 картинок 

(предметів, іграшок). 

Закрий долонькою картинку 

Мета: з’ясувати розуміння дитиною зміст картинок. 

Матеріал: сюжетні картинки (Хлопчик іде. Дівчинка з котиком. У 

дівчинки квіти. Дівчинка малює олівцем. Хлопчик малює пензликом. Дівчинка і 

хлопчик тримаються за руки. Хлопчик грає із собакою). 

Хід виконання. Дитині пропонують роздивитися дві–три картинки й 

закрити долонькою ту, про яку розповідає дорослий. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно закриває всі картинки, про 

які розповідає дорослий. 
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Переверни картинку 

Мета: з’ясувати розуміння дитиною іменників однини і множини. 

Матеріал: 20 парних картинок із зображенням предметів, які вимагають 

дібрати картинку, на якій зображено 1 предмет чи кілька предметів (м’яч – 

м’ячі, олівець – олівці). 

Хід виконання. Дитині пропонують роздивитися дві картинки й 

перевернути ту, яку називає дорослий: книжка (книжки) тощо. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно виконала дію із 18 

картинами. 

Подаруємо картинки великій ляльці й 

маленькій лялечці 

Мета: з’ясувати розуміння дитиною іменників зі зменшувально–

пестливими суфіксами. 

Матеріал: 20 парних предметних картинок (будинок – будиночок, сумка 

– сумочка, стілець – стільчик, заєць – зайчик). 

Хід виконання. Дитині пропонують роздивитися дві картинки й 

подарувати великій ляльці будинок, а маленькій лялечці – будиночок тощо. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно добирає 18 парних картинок і 

називає їх. 

Покажи картинку мамі (тьоті) 

Мета: виявити здатність дитини розрізнювати слова, що відрізняються 

одним звуком (стан фонематичного сприйняття). 

Матеріал: 20 предметних картинок (голка – галка, гілка – білка, лак – 

рак). 

Хід виконання. Дитині пропонують роздивитися дві картинки й показати 

мамі ту, яку називає дорослий, назвати її. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно показує 18 картинок. 

Активне мовлення 

Поговоримо з тобою, дитино! 

Веселе спілкування 
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Мета: виявити вербальні й невербальні можливості спілкування дитини з 

дорослим. 

Матеріал: пірамідка. 

Хід виконання. Як тебе звати? З ким ти прийшов? Як звати твою маму 

(тата, бабусю)? Показує на картинці пірамідку, пропонує назвати її, якого 

кольору складові пірамідки. Пропонує скласти дитині пірамідку й розповісти, 

як вона це робить. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно називає кольори, дії з 

пірамідкою, відповідає на всі запитання дорослого. 

Веселі балакунчики 

Мета: з’ясувати обсяг та якісний склад активного словникового запасу 

дитини. 

Матеріал: 10 іграшкових тварин і птахів, 10 предметних картинок, 10 

сюжетних картинок (зображення дій). 

Хід виконання. Дитині показують іграшку (картинку) і просять її назвати 

та дії, які вона виконує на картинці, та які дії вона може виконувати («Що 

робить собачка, котик?»). 

Завдання виконано, якщо дитина правильно називає всі предмети та дії з 

ними. 

Хто як кричить? 

Мета: з’ясувати вимову звуків дитиною під час звуконаслідування. 

Матеріал: 20 предметних картинок (чи іграшок). 

Хід виконання. Дитину просять знайти відповідну іграшку (картинку), 

назвати її і відтворити звуконаслідування. Хто це? Як гавкає собака? Як 

кричить півень? Як нявчить кішка? Як мукає корова? Як рохкає свиня? Як 

квакає жаба? тощо. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно вимовляє всі приголосні 

звуки, крім шиплячих і [р]. 

Веселі картинки 

Мета: з’ясувати словниковий склад дитини та вимову звуків. 
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Матеріал: предметні картинки (бабуся, жук, ложка, стіл, собака, риба, 

м’яч, машина, квіти, яблуко тощо). 

Хід виконання. Дитині пропонують показати і назвати двадцять 

предметних картинок. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно назвала 18 картинок, 

правильно вимовила тверді приголосні звуки (крім шиплячих і [р]). 

Веселі рухи 

Мета: з’ясувати вживання дитиною дієслів. 

Матеріал: предметні картинки із зображенням предметів і іграшок в дії 

(дієслова: спить, їсть, летить, падає, їде, плаває, малює, плаче, стрибає, одягає, 

розглядає, п’є, біжить, наливає, умивається, розбиває, клеїть, розчісується, 

танцює, сміється). 

Хід виконання. Дитині пропонують відповісти на запитання за 

сюжетними картинками: Що робить хлопчик (дівчинка) тощо? 

Завдання виконано, якщо дитина правильно назвала 18 дієслів. 

Веселий Незнайко 

Мета: з’ясувати вживання дітьми різного типу речень та сполучників у 

реченні. 

Матеріал: різнокольорові м’ячі й кубики, велика й маленька ляльки, 

парні предметні картинки та сюжетні картинки. 

Хід виконання. Дитині пропонують відповісти на запитання за 

предметними картинками, порівнюючи предмети за величиною або іншими 

параметрами: Якого кольору кубики? Яка лялька (велика чи маленька)? Які 

руки (чисті чи брудні)? Що роблять хлопчик і дівчинка? Що роблять собачка і 

котик? 

Дорослий відзначає кількість сполучників, речень (двохслівних, 

трьхслівних тощо). 

Веселі іграшки 

Мета: з’ясувати вживання дітьми прислівників (близько, далеко, високо, 

низько). 
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Матеріал: машина, кульки. 

Хід виконання. Спочатку дорослий показує іграшки на певній відстані, 

потім пропонує дитині виконати дії і назвати, де знаходиться іграшка. 

Піднімає машинку високо і запитує: 

Де машина (близько чи далеко)? 

Дістань кульку. Де кулька (низько чи високо)? 

Завдання виконано, якщо дитина правильно називає всі прислівники. 

Подивись і назви 

Мета: з’ясувати можливості дитини у використанні фразового мовлення 

(вивчення обсягу й типів речень). 

Матеріал: сюжетні картинки (Хлопчик малює. Зайчик їсть морквину. 

Дідусь лежить на канапі. Дівчинка грає з кішкою). 

Хід виконання. Дитині пропонують назвати, хто намальований на 

сюжетних картинках і що він робить. 

Завдання виконано, якщо дитина будує 2-4 – слівні речення. 

Що купили в магазині? 

Мета: з’ясувати вміння дитини утворювати форми знахідного відмінника 

іменників. 

Матеріал: торбинка з 20 іграшками. 

Хід виконання. Дитині пропонують дістати іграшку з торбинки та 

сказати, що купили в магазині (машину, ляльку, морквину, книгу тощо). 

Завдання виконано, якщо дитина правильно називає 18 предметів. 

Дай ляльці завдання 

Мета: з’ясувати вміння дитини утворювати дієслова другої особи 

наказового способу. 

Матеріал: лялька, різні іграшки. 

Хід виконання. Дитину знайомлять з лялькою і пропонують дати ляльці 

завдання (попросити її): «Іди» (до ведмедика), «Принеси» (м’ячик) тощо. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно побудує речення з дієсловом 

наказового способу. 
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Назви, що бачиш навкруги 

Мета: з’ясувати можливості дитини відтворювати в мовленні слова різної 

складової структури. 

Матеріал: 20 предметів та іграшок (м’яч, стілець, стіл, вікно, кубики, 

машина, люстерко, піраміда, ведмедик, лампа, акваріум тощо). 

Хід виконання. Дитині пропонують назвати предмети та іграшки, що 

знаходяться в груповій кімнаті. 

Завдання виконано, якщо дитина правильно називає 18 предметів. 

Невимушена розмова 

Мета: з’ясувати особливості розмовного мовлення дитини (спонтанне, 

нестимульоване). 

Хід розмови. Дорослий розмовляє з дитиною на знайому для дитини 

тему. Наприклад, «Мої іграшки», «Що робив (-ла) у вихідні дні», «Мої мама і 

тато», «Одяг», «Взуття» тощо. 

Завдання виконано, якщо в мовленні дитина вживає два-три речення з 3-4 

слів, одне речення – з 5 слів, хоча б одне складнопідрядне речення. 

Запитай! 

Мета: з’ясувати розвиток у дитини діалогічного мовлення. 

Хід розмови. Дорослий створює ситуації, в яких дитина повинна 

звернутись із запитанням. Веде запис мовлення під час різних режимних 

моментів упродовж 20–30 хвилин. 

Завдання виконано, якщо дитина починає запитання сполучними словами 

як? що? За цей час хоча б один раз запитала «Чому?», «Коли?». 

Розповідь дорослого 

Мета: з’ясувати розуміння тексту без наочного супроводу. 

Попередня робота: Коротка розповідь вихователя про події, добре відомі 

дитині. 

Хід виконання. Дитина може бути в групі з іншими дітьми (2-3), які 

сидять навколо. Дорослий сидить навпроти і розповідає спочатку одну частину 

розповіді, після чого звертається до дитини із 2-ма запитаннями, потім 
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продовжує розповідь і звертається ще з 2-м, а запитаннями. Наприклад: «Жила 

була дівчинка Яринка. Пішла Яринка гуляти. Одягнула шапочку, пальто, 

черевички, зійшла сходинками, тихенько відчинила двері і вийшла на вулицю 

(перша частина розповіді)». 

Після невеликої паузи вихователь звертається із запитаннями: «Хто пішов 

на вулицю гуляти?», «Що Яринка одягнула?». Продовжує розповідати. «На 

вулиці дітки гуляли. Раптом вискочив собака і загавкав на Яринку: гав– гав». 

Запитання: «Що трапилось з Яринкою на вулиці?». 

Завдання виконано, якщо дитина правильно відповідає на всі запитання. 

Скажи одним словом 

Мета: з’ясувати вживання дитиною узагальнювальних слів. 

Матеріал: іграшки, посуд, квіти, овочі. 

Хід виконання. На столі згруповано іграшки: предмети за їх 

узагальнювальними назвами; іграшки (лялька, м’яч, машина), посуд (ложечка, 

чашка, тарілка), овочі (огірок, морква, перець). Дитині пропонується назвати 

спочатку однорідні предмети, а потім всю групу слів одним словом (посуд, 

іграшки, овочі, квіти). Завдання виконано, якщо дитина назве три 

узагальнювальних слова. 

Назви картинку 

Мета: з’ясувати вимову приголосних звуків. 

Матеріал: картинки, у словах яких є потрібні звуки. 

Хід виконання. Дитині показують З картинки із зображенням предметів, 

у назві яких був би потрібний приголосний: на початку слова, в середині, в 

кінці, у сполученні з іншим приголосним. Наприклад: звук «к»: кіт, кролик, 

мор– ковка; звук «т»: стіл, телефон, тумбочка, пістолет тощо. Відзначається 

вимова звука: пом’якшена, пропуск, заміна. 
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ДОДАТОК Г 

КОНСПЕКТИ 16 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАСОБІВ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

Осінній цикл занять 

 

Заняття № 1  

Тема : «Осіннє знайомство» 

Мета: ознайомити дітей з порою року – осінь, надати уявлення про ознаки 

приходу осені, закріплення назв кольорів, розвивати діалогічне мовлення дітей, 

вчити відповідати повними реченнями. 

 Розвиток рухової активності, самостійності,  уважності. 

Виховувати творчість, любов до рідної природи. 

Попередня робота: підготовка дидактичних карток, пошук фонограми 

Обладнання: хустинки з легкої прозорої тканини жовтого, червоного, зеленого 

та жовтогарячого кольорів, фонограма «Осіння пісня» П.Чайковського із циклу 

«Пори року», схема-модель «Осінь» за Тетяною Ткаченко, листочки з дерева 

різних кольорів, пензлики, серветки, фарби, аркуші паперу. 

Хід заняття: 

1. Вступна частина. Мотиваційна діяльність. 

Голі поля, 

Мокне земля. 

Дощ поливає, 

Пташки відлітають. 

Хто скаже,  

Хто знає, 

Коли це буває? 

(Восени) 

 

Загадування загадок за вибором вихователя: 

У садах, лісах блукає, 

В жовті шати одягає, 

Золотисту стелить постіль –  

Жде сестрицю білу в гості. 

(Осінь) 

  

В: Діти, яка пора року завітала? 

Д:Осінь. 

2. Основна частина 

2.1 . Повідомлення нових знань 

В: А чи знаєте ви, що восени птахи відлітають у теплі краї,  листя на деревах 

починає жовтіти, день стає коротший за ніч, школярі йдуть до школи. Саме за 
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цими ознаками ми розуміємо, що настала осінь. Якого кольору листя на деревах 

можна побачити восени? 

Д: Листя на деревах стає жовтого, червоного, жовтогарячого кольорів. 

В: Молодці! Зараз ми з вами перетворимось на осінні листочки, і потанцюємо, 

ніби листочки, які кружляють у повітрі. 

2.2. Гра - танок «Осінні листочки» 

Обладнання: хустинки з легкої прозорої тканини жовтого, червоного, зеленого 

та жовтогарячого кольорів, фонограма «Осіння пісня» П.Чайковського із циклу 

«Пори року» 

Мета: збагачувати руховий досвід дитини, бажання виконувати рухові дії 

красиво, у такт музики, навчати виражати свої почуття за допомогою свого тіла, 

розвиток творчості та самостійності. 

Хід гри – танцю: 

В: Ми з вами перетворились на осінні листочки. Вони дуже ніжні та легкі, як ці 

хустинки, коли зазвучить музика ми будемо танцювати, але кожний листочок 

має свій танок, як і ми. 

(Вихователь включає фонограму і пропонує дітям танцювати у довільному 

стилі, але прислухаючись до музики). 

2.3. Дидактична гра «Що змінилось?» за допомогою схем-моделей Тетяни 

Ткаченко 

Обладнання: дидактична картка: схема-модель на тему «Осінь». 

Мета: навчити дітей бачити окремі частини цілого, та збирати ціле з цих 

частин, розвиток  логічного мислення, розвиток зв’язного мовлення, уваги, 

спостережливість. 

В: Діти, подивіться уважно на цю картку, що на ній зображено (кожну з 

картинок схеми вихователь розбирає разом з дітьми)? 

(відповіді дітей) 

В: А тепер подивіться будь ласка ще раз на картинку. Хто може нам розказати, 

що відбувається, коли приходить осінь? 

(відповіді дітей). 
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2.4.  Дидактична вправа «Назви частини цілого» 

Вихователь вимовляє слово, наприклад осінь, а діти називають його складові 

частини – жовте листя, дощі, день стає коротшим, тощо. 

В. – А зараз, малюки, ми перевіримо, чи знаєте ви, які зміни відбуваються 

восени. Назвіть, будь – ласка, що притаманне осені? 

Д. – Жовте, червоне листя, дощі, день коротший за ніч, школярі йдуть до 

школи. 

В. – Молодці! Втомились?! Тож, давайте пограємо.  

2.5. Фізична хвилинка 

Гра «Знайди свій колір» 

Обладнання: хустинки жовтого, червоного, зеленого, жовтогарячого кольорів, 

вирізані з картону кола відповідних до хустинок кольорів. 

Мета: удосконалення навичок ходьби та бігу, розвивати спритність і вміння 

діяти за сигналом. 

Хід гри: 

Вихователь роздає дітям  різнокольорові хустинки. Діти з хустинками одного 

кольору групуються біля кола відповідного кольору. На слова вихователя: 

«Листочки полетіли»,  діти розбігаються і рухаються по периметру ігрової 

кімнати. На слова вихователя: «Знайди світ колір» , діти швидко  біжать до 

кола, яке відповідає кольору їх хустинок. 

Гра повторюється кілька разів. 

2.6. Пальчикова гімнастика 

В: Малюки, наші пальчики, напевно, засумували і хочуть також пограти. 

Давайте приготуємо їх до гри.  
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 «Дерева» 

Вихідна позиція. Розташувати кисті рук перед собою, долонями до себе. Пальці 

розведені в сторони та напружені. Після виконання вправи струсити кисті рук. 

Вітер залетів у гай. 

Ти дерева не гойдай, 

(Качати руками з боку у бік) 

Дуже гілки не клони, 

Щоб не тріснули вони! 

(Качати руками униз – уверх, 

не згибаючи пальців) 

3. Заключна частина 

3.1. Бесіда. 

В: Діти, яка пора року настала? 

Д: Осінь. 

В: З чого можна зрозуміти, що настала осінь? 

(відповіді дітей) 

В: Якого кольору  листочки на деревах восени?  

(відповіді дітей) 

В: Який танок ми з вами танцювали? 

Д: Танок осінніх листочків. 

В: Що вам сподобалось на занятті? 

(відповіді дітей) 

 

Заняття № 2 

Тема: «Осінні дари» 

Мета. Формувати уявлення про овочі, які дозрівають восени, закріпити назви 

п’яти – шести видів овочів, навчити порівнювати їх за кольором, формою, 

закріпити назви кольорів та порівнювати їх, ознайомити з технікою ліплення, 

розвиток діалогічного мовлення. 

 Розвивати уважність, спостережливість, пам’яті, дрібну моторику рук, 

логічне мислення, координацію рухів. 

 Виховувати допитливість, дбайливе ставлення до об’єктів живої природи. 

Обладнання: дидактичні картки із зображенням овочів та фруктів, муляжі 

овочів та фруктів, пластикові склянки жовтого, червоного, зеленого, 

жовтогарячого, коричневого кольорів, хустинки відповідних кольорів, 

дидактична іграшка – дід Панас, комплект флеш-карток «Овочі» Макото 

Шичіда 

Попередня робота: підготовка матеріалу до гри «Будиночки для кольорів» 

Хід заняття 

1. Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Город» 

Вихователь пропонує під час гри імітувати дії, про які йде мова. 
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В. – Діти, уявімо, що всі ми – овочі на грядках. Як починають рости овочі? 

Світить ласкаве сонечко, пригріває землю. Насіннячко, що посадили в землю, 

полили. І ось, спочатку виросло стебло, потім потягнулося до сонечка листя. 

 Подув вітерець: «ш-ш-ш». Стебло нахилилося то в один бік, то в інший. 

 Сонечко пригріває все дужче й дужче. Дозрівають овочі, повертаються 

різними боками до сонця. 

 Але ось на небі з’явилися хмари, упали перші краплинки дощу. Раді овочі 

дощу.  

 Хмаринки розсіялися, скінчився дощик.  

 Вмиті та свіжі сидять овочі на грядках й посміхаються сонечку. 

В. – Сьогодні на занятті, ми дізнаємося про те,що дарує нам осінь, пограємо у 

цікаві ігри. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 

В. -  Ось ми пограли, перетворилися на овочі, а хто знає, які овочі дозрівають на 

городі восени? 

(Відповіді дітей) 

В. – Осінь дарує нам багато овочів: моркву, картоплю, буряк, цибулю, капусту. 

(Вихователь показує дітям зображення цих овочів на картках.) 

В. – Якого кольору картопля? 

Д.- Коричневого. 

В. – Молодці! А якого кольору капуста? 

Д. – Зеленого. 

В. – Дмитрику, чи знаєш ти, якого кольору цибуля? 

Д. – Жовтого. 

В. – Молодець! А якого кольору морква? 

Д. – Жовтогарячого. 

В. – Дійсно. Капуста, картопля, морква, буряк – це все овочі, і вони дозрівають 

на городі. В яку пору року ці овочі дозрівають? 

Д. – Восени. 

3. Закріплення набутих знань 

3.1. Дидактична гра «Знайка» за допомогою флеш-карток Макото Шичіда 

Вихователь показує ряд карток із зображенням овочів, які дозрівають восени. 

Починаємо з 3 карток. Діти називають їх та намагаються запам’ятати. Через 

хвилину картки прибираються і діти повинні назвати всі показані картки. Таким 

чином збільшуємо кількість карток до 5. 

В. – Погляньте, до нас завітав дід Панас. Він знає про овочі та фрукти дуже 

багато. Йшов він, і зазирнув до нашого віконечка, і почув, що ми розмовляємо 

про овочі. Вирішив дід Панас пограти з нами. 

В. – Що намальовано на картках? 

Д. – Огірок, картопля, буряк. 

В. – Що це? 

Д. – Овочі. 

В. – Правильно, молодці. А тепер погляньте уважно ще раз та запам’ятайте 

картинки. Дід Панас хоче спитати вас: що було намальовано на картинках? 
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Д. – Огірок, картопля, буряк. 

В. – Молодці! Погляньте, що тут зображено? 

Д. – Цибуля, морква, капуста, помідори. 

В. – Дід Панас знову питає: що було намальовано на картинках? 

 (Відповіді дітей) 

В. –Які ви молодці. Ось бачиш дід Панас, ми також знаємо усі овочі, які 

дозрівають восени.  

3.2. Пальчикова гімнастика 

В. – Втомилися?! Давайте трішки відпочинемо. 

1) Хованки 

Пальці в хованки всі грались. 

Ось так, ось так, 

В кулачки всі заховались, 

Ось так, ось так. 

 
2) Їжачок 

Вихідне положення. Поставити долоні під кутом одна до одноъ. Розташувати 

пальці однієї руки між пальцями іншої. Ворушити прямими пальчиками. 

Маленький гарний їжачок. 

Має купу колючок! 

 

 
3) Kвіткa 

Сяє сонечко привітне - 

Kвіткa з пуп’янки розквітне. 

 
3.3. Продуктивна діяльність. Ліплення 

В. – Малюки, які овочі дозрівають восени? 

(Відповіді дітей) 
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В. – Зараз, ми перетворимося на скульпторів, які вміють ліпити осінні овочі із 

пластиліну. Якого кольору буряк (картопля, капуста, морква, цибуля)? 

(Відповіді дітей) 

В. – Розумнички! Тож, давайте сядемо за столи та спробуємо зліпити ті овочі, 

які дозрівають восени. 

(Діти виконують роботу за допомогою вихователя) 

4. Заключна частина 

4.1. Дидактична гра «Ти хто?» 

Вихователь пропонує дітям вибрати малюнки із зображенням овочів. Після 

чого звертається до кожної дитини з запитаннями. 

В. – А тепер пограємо. Виберіть кожен собі овоч, який вам подобається. А 

тепер, ви перетворились на ці овочі, і я хочу дізнатись, хто є хто. 

В. – Ти хто? 

Д. – Морква. 

В. – Якого ти кольору 

Д. – Жовтогарячого. 

В. – Де ти ростеш? 

Д. – На городі. 

В. -  В яку пору року ти дозріваєш? 

Д. – Восени. 

В. – Тож, які овочі дозрівають восени? 

(Відповіді дітей) 

В. – Це все дарує нам природа, чи повинні ми цінувати це? 

(Відповіді дітей) 

В. – Чому? 

(Відповіді дітей) 

В. – Так, бо овочі нас годують. Ми повинні бути вдячними за ці дари природі, 

шанувати і берегти її. 

В. – Сьогодні, і на нашому городі дозріли овочі. 

 

 

 

Заняття № 3 

Тема: «Лялька захворіла» 

Мета: продовжувати формувати свідоме ставлення до власного здоров’я, 

формувати елементарні знання про корисні та шкідливі продукти, вчити 

розрізняти овочі та фрукти на смак, активізувати вживання у мовленні слів-

ознак, удосконалювати діалогічне мовлення. 

 Розвивати рухову активність дітей, уяву, мислення, дрібну моторику рук. 

 Виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.  

Обладнання: дидактична іграшка – лялька Катруся, 2 плаката  із зображенням 

овочів та фруктів, тарілка з нарізаними фруктами та овочами, магнітофон, запис 

ритмічної композиції за вибором вихователя, пластилін, дощечки, серветки. 
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Попередня робота: добір ритмічної музики для проведення словесної гри за 

методикою Олени Данилової, підготовка фруктів та овочів до гри «Вгадай на 

смак». 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Зарядка для черепахи» 

В.- Діти, уявіть, що ви черепашки. Ви почули голосний шум та ховаєтесь у 

панцир (діти імітують дії черепахи). 

 Знову стало спокійно та тихо, і ви повільно витягуєте шию з-під панцира. 

Підніміть голову повільно вверх та витягніть шию… опустіть плечі и обертайте 

головою у різні сторони. Подивіться довкола своїми оченятами: упевніться, що 

в поруч не має хижаків. 

 Я плесну в долоні. Коли ви почуєте цей голосний звук, швидко ховайтесь 

у панцир. (Вихователь голосно плеще в долоні.) 

 А тепер знову все спокійно,і ви можете повільно вилізти з-під панцира, 

витягнути шию, опустити плечі та роздивитися все, що оточує вас. 

В. – Ось бачите навіть черепахи вміють робити зарядку. Тепер сідайте на свої 

місця, та привітайтесь з гостем. Це лялька Катруся. Вона прийшла до нас за 

допомогою. Вона захворіла. Катруся ніколи не робила зарядку, ніколи не 

піклувалась про свій стан, ось і захворіла. Ми розкажемо їй, що потрібно 

робити, щоб не хворіти, та як лікуватися. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань.  

2.1. Дидактична гра «Лікуємо Катрусю» 

В. – Діти, чи знаєте ви, чим можна полікувати нашу гостю? 

Д. – Ліками. 

В. – А ще можна лікувати добрим, лагідним словом. Хворій людині буде 

набагато легше, якщо їй скажуть добрі слова. Які ж слова ми можемо сказати 

Катрусі? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Давайте по черзі скажемо їй щось добре, лагідне. (Вихователь передає 

дітям ляльку по колу. Кожна дитина каже Катрусі щось добре: «Все буде 

добре!», «Одужуй швидше!», «Не сумуй Катрусю!».) 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Що корисне» 

Обладнання: дидактичні картки  із зображенням кондитерських виробів та 

фруктів. 

В. – Катруся хоче запитати, що з цього корисне, а що шкідливе у великій 

кількості для нашого здоров’я. 

(Вихователь показує картки із зображенням солодощів, а діти зазначають, що 

корисне, а що шкідливе.) 

В. – Отже, що дуже корисне? 

Д. – Дуже корисно їсти  яблука, груші, банани, ягоди. 

В. – Розумнички! А що шкідливо споживати у великій кількості? 

Д. – Цукерки, шоколад, мармелад, тістечка, печиво. 
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3.2. Фізична хвилинка «Спортивні комплекси за методикою Олени 

Данилової»  

В. – Погляньте, наша Катруся все посміхається. Напевно, наші добрі побажання 

допомогли їй вилікуватися. Тепер Катруня пам’ятай, що треба робити, щоб не 

захворіти. Малюки, нагадайте, що треба робити?  

(Відповіді дітей.) 

В. – Катруся вилікувалась і хоче грати, танцювати. Зараз ми будемо танцювати, 

стрибати, тому що ми міцні, здорові та енергійні. 

(Вихователь включає запис енергійні музики, під яку діти танцюють у 

довільному стилі.) 

3.3. Продуктивна діяльність. Ліплення «Корисні овочі та фрукти». 

В. – Давайте з вами спробуймо зліпити з пластиліну корисні овочі та фрукти 

для нашої ляльки Катрусі. І подаруємо їй, щоб вона могла поглянути на них, та 

пригадати, що корисно споживати. 

(Діти виконують завдання за допомогою вихователя.) 

4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Скажіть, що потрібно робити, щоб бути здоровим, сильним та бадьорим? 

Д. – Треба робити ранкову зарядку, гуляти на свіжому повітрі, споживати 

тільки користі продукти. 

В. – А які корисні продукти ви знаєте? 

Д. – Овочі та фрукти. 

В. – А солодощі корисні для нашого здоров’я? 

Д. – Ні. 

В. – Чому? 

Д. – Тому що в них дуже мало корисних речовин, які зміцнюють наш організм. 

А ще солодощі шкідливі для наших зубів. 

В. – А що солодке можна їсти замість солодощів? 

Д. – Фрукти. 

В. – Лялька Катруся дякує вам, за те, що навчили її дбати про своє здоров’я, та 

вилікували її. Чи тільки ліками можна вилікувати людину? 

Д. – Ні, ще вилікувати людину можна добрими, лагідними словами та 

побажаннями. 

В. – Катруся, ми подаруємо тобі ці чудові овочі та фрукти, котрі ми зліпили, 

щоб ти пам’ятала про їх користь для здоров’я. 

4.2. Прогулянка на свіжому повітрі. 

 

Заняття № 4 

Тема: «Моє здоров’я» 

Мета: вчити орієнтуватися в показниках здоров’я – хворий, здоровий, 

формувати бажання займатися фізичними вправами для зміцнення свого 

організму, елементарне уявлення про здоровий спосіб життя, поповнювати 

словниковий запас дітей, продовжувати вчити відповідати на питання 

короткими реченнями. 
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 Розвивати рухову активність дітей, логічне мислення, спритність, увагу, 

пам’ять, творчі здібності. 

 Виховувати інтерес до фізичних вправ, поважне ставлення до власного 

здоров’я.  

Обладнання: тематичні картки із зображенням різних станів людини, 

дидактична іграшка півник, запис пісні «Півникове горе» муз.Т.Димань, сл.А. 

Камінчука, картинки для розповіді за методикою Тамари Піроженко 

магнітофон, інвентар для змагань. 

Попередня робота: підготувати запис пісні «Півникове горе» муз.Т.Димань, 

сл.А. Камінчука, інвентар для змагань, визначити комплекс фізичних вправ для 

заняття. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Танець миру» 

Вихователь пропонує дітям стати в коло й узятися одне за одного мізинчиками. 

Потім показує танцювальні рухи, які діти виконують спочатку повільно, потім 

швидше. Завдання дітей – слідкувати, щоб коло не розірвалося. 

В. – Весело ми потанцювати, а тепер починаємо заняття. Сьогодні ми 

дізнаємось, що корисно для нашого організму, навчимось визначати, коли 

людина хвора та здорова. 

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 

В. – Малюки, як ви гадаєте, чи корисно займатися фізкультурою? 

Д. – Так.  

В. – А чи вмієте ви виконувати фізичні вправи? 

Д. – Так. 

В. – Зараз перевіримо. 

2.1. Рухлива гра «Зроби як я» 

В. – Станьте  у коло, будь-ласка. Я буду показувати рухи, а ви повторювати. 

(Вихователь показує прості фізичні рухи під ритмічну мелодію, за вибором 

педагога. Впродовж гри діти виконують 5-6 різних вправ. Це може бути ходьба, 

біг, присідання, стрибки, повороти тулуба, наклони.) 

В.- Так, роблячи таку зарядку кожного дня, ми зміцнимо наш організм, і не 

будемо хворіти. А чи знаєте ви, як виглядає людина, котра захворіла? 

Д. – Вона бліда, втомлена, сумна 

В. – Чи добре хворіти? 

Д. – Ні. 

В. – Чому? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Хворіти – це не так весело. Потрібно пити ліки, неможна грати на вулиці та 

спілкуватися з друзями. Тому ми повинні дбати про своє здоров’я.  

2.2. Дидактична гра «Твій стан та здоров’я» за допомогою теорії рішення 

винахідницьких задач. 
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В. – Зараз ми пограємо у гру. Я буду називати різні ознаки самопочуття 

людини: блідий, веселий, рухливий. А ви уважно слухайте, та скажіть чи 

людина з таким станом здорова, чи хвора. 

1.Якщо ти блідий, Максиме, ти здоровий? 

М. – Ні. Хворий. 

Варіанти слів для гри: рум’яний,  сумний, бадьорий, веселий, слабкий, 

енергійний, радісний, гарячий, плаксивий, рухливий. 

В. – Отже, коли людина здорова, то вона рум’яна, весела, радісна, енергійна, 

рухлива, бадьора. Згодні? 

Д.- Так. 

В. – А коли людина хвора, то вона бліда, сумна, сонна, слабка, невесела, гаряча, 

плаксива. Що треба робити, щоб не захворіти? 

Д. – Робити зарядку. 

В. – Молодці! Треба робити зарядку, дихати свіжим повітрям, бігати, стрибати. 

2.3. Інсценізація пісні «Півникове горе» А. Камінчука. 

В. –А тепер уявимо що півник – це Іванко, а курочка – це Марічка. Зараз ми 

будемо ходити колом, взявшись за руки, а Іванко й Марічка покажуть нам цю 

пригоду. (Вихователь включає запис пісні). 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Корисно чи шкідливо?» 

В. – Я буду казати певну дію, а ви оцінювати добре це, чи погано. Якщо це дія 

корисна – плескаємо в долоні, якщо шкідлива – тупочемо ногами. 

1) робити зарядку; 

2) пити холодну воду; 

3) займатися спортом; 

4) гуляти на свіжому повітрі; 

5) довго грати за комп’ютером; 

6) лінуватися робити зарядку; 

7) їсти овочі та фрукти; 

8) їсти не митими руками. 

3.2. Дидактична гра «Розкажи за малюнком» за методикою мовленнєвого 

становлення дошкільника Тамари Піроженко 

В. – Наш півник приніс картки, на яких зображені певні дії, які корисні або 

шкідливі для нашого здоров’я. Давайте поглянемо уважно на картки, і скажемо, 

що тут зображено. 

(Вихователь викликає кілька дітей) 

1 картка – Хлопчик промочив ніжки та захворів. 

Д. – Цей хлопчик вчора промочив ніжки, а сьогодні захворів. 

2 картка – Дівчинка з’їла багато морозива та захворіла . 

Д. – Дівчинка  з’їла вчора багато морозива, а сьогодні захворіла. 

(Якщо дітям важко виконати завдання, вихователь допомагає їм.) 

4.Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 
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В. – Малюки! Кожній людині хочеться завжди бути здоровим. А як це бути 

здоровим? 

Д. – Коли у тебе нічого не болить, ти веселий, радісний, енергійний, бадьорий. 

В. – Молодці! А  ще здорова людина сильна, міцна. Як ви гадаєте , чи такі діти 

в нашій групі? 

Д. – Так! 

В. – Чому? 

Д. – Тому що ми робимо зарядку, граємо на свіжому повітрі. 

В. – Чи добре, коли ти хворієш? Чому? 

Д. – Тому що ти не можеш спілкуватися з друзями, грати на вулиці, потрібно 

пити ліки. 

В. – Як потрібно ставитись до власного здоров’я?  

Д. – Турбуватися та зміцнювати своє здоров’я. 

В. – А що не можна робити? 

(Відповіді дітей.) 

4.2. Гра-змагання 

В.- Щоб бути здоровими треба бігати, стрибати, присідати. Тож зараз у нас 

будуть змагання, як у справжніх спортсменів. 

(Вихователь разом з дітьми йдуть до спортивної зали чи на вулицю. Педагог 

ділить дітей на 2 команди і пропонує виконати ряд фізичних вправ за власним 

вибором.)  
 

Заняття № 5 

Тема: «Сон – наше здоров’я» 

Мета: формувати уявлення про значення та роль сну у житті людини, навички 

діалогічного мовлення, закріпити вміння рахувати у межах 5, знання про  

частини доби, навчити малювати зіркове небо, розширювати словниковий 

запас. 

 Розвивати рухову активність, координацію рухів, логічне мислення, 

творчі здібності дітей. 

 Виховувати відповідальне ставлення до режиму дня, інтерес до художньої 

літератури. 

Обладнання: дидактична іграшка – зірка, запис спокійної та бадьорої музики, 

магнітофон, тематичні картки із зображенням зіркового неба, ілюстрації до 

вірша, 5 ляльок, 5 маленьких ковдр, пензлики, підставки для пензлики, склянки 

з водою, заготовки для малювання зіркового неба за методикою Марії 

Гмошинської (аркуші паперу чорного кольору), фарба жовтого та білого 

кольору. 

Попередня робота: вибір колискової пісні, спокійної та бадьорої музики, 

підготовка заготівок для малювання. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Організаційний момент. 

В. – Відгадайте мої загадки. 

В синім небі світлячки – 
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Не дістать до них рукою,  

А найбільший, світлячок  

Зігнувсь, як черв’ячок. 

Місяць і зорі. 

 

Чорне сукно лізе в вікно.  

    Ніч. 

 

Що можна побачити з заплющеними очима? 

       Сон. 

В. – Молодці! А тепер починаємо наше заняття. Сьогодні ми дізнаємося навіщо 

потрібно спати людям, і що нам сниться. 

2. Основна частина. Вивчення нового матеріалу. 

2.1. Бесіда «Навіщо нам спати?» 

В. – Малюки, як ви гадаєте, чи може людина жити без сну? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Звичайно ні. Ось і наш гість зірочка,  запитала у місяця, навіщо людям 

потрібен сон. Коли наступає ніч всі дорослі та мала лягають спати.  Для кожної 

людини сон важливий. Під час сну людина відпочиває, набирається сил для 

нового дня. Особливо важливий сон для дітей. Тому що, коли діти сплять – 

вони ростуть. Скажіть, а коли ви лягаєте вдома спати? 

Д. – Ввечері. 

В. – Коли ви прокидаєтесь пісня нічного сну? 

Д. – Вранці. 

В. –  А ще мами й татусі, а інколи й бабуся з дідусем читають на ніч вам казки, 

щоб гарні сни вам снилися. А які сни вам сняться? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Кожній людині сниться щось своє. А коли ви прокидаєтесь, то який у вас 

настрій? 

(Відповіді дітей.) 

В- Якщо ви прокидаєтесь з гарним настроєм – це значить, що ви виспалися, і 

набралися сил. Але якщо ви прокинулися з поганим настроєм – це означає, що 

ви не виспалися, і потрібно лягати спати ввечері раніше. Ось так зірочка і 

дізналася навіщо людям спати. Зірочка дуже весела, радісна завітала до нас. 

Вона хоче пограти. 

2.2. Рухлива гра «День - ніч» 

В. – Коли я скажу: «День!», ви почуєте бадьору музику, і починайте танцювати. 

Коли я скажу: «Ніч!», ви почуєте спокійну музику, і малята присідають, 

закривають оченята, і засипають. Вночі довкола дуже тихо, а вдень всі 

танцюють та співають. 

Гра повторюється 3-4 рази. 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Робота з художньою літературою. 
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В. – Наша зірочка знає чудовий вірш, послухайте та скажіть, хто такі сонячні 

клубочки та чому вони спочивають під крилами квочки. 

Небо й нічка 

Небо в зорянім плащі 

З містом розмовляє. 

Нічка, як ліхтар в руці, 

Місяця тримає. 

 

Сонячні клубочки 

Є у мами-квочки 

Доньки та синочки. 

Дружньо граються вони – 

Сонячні клубочки. 

Спочивають під крильми 

У матусі-квочки. 

П.Король 

В. – Скажіть, хто такі сонячні клубочки? 

Д. – Курчата. 

В. – А чому автор вірша їх так називає? 

Д. – Тому що вони жовті наче сонечко. 

В. – А який час замальовується у вірші день чи ніч? 

Д. – Ніч. 

В.- Чому курчатка відпочивають під крилом у мами-квочки? 

Д. – Вони втомилися за день, і набираються сил на новий день. 

В. – Навіть тваринки та рослинки відпочивають вночі, набираються сил та 

ростуть. 

(Вихователь пропонує вивчити цей вірш за допомогою ілюстрацій-підказок.) 

3.2. Гра – пантоміма «Засинаю - прокидаюсь» 

В. – Діти, скажіть, що ви робите, коли хочете спати? 

Д. – Коли я хочу спати, я тру очі, вдягаю піжаму, лягаю на постіль, позіхаю, 

закриваю оченята. 

В. – А що ви робите, коли прокидаєтесь? 

Д. – Коли я прокидаюсь, я  відкриваю очі, потягуюсь, посміхаюсь, радію 

сонечку, встаю з ліжка, роблю ранкову зарядку. 

В. – А тепер покажіть мені, як ви прокидаєтесь. (Діти імітують дії.) Молодці! А 

як ви засинаєте?(Діти показують дії.) 

3.3. Продуктивна діяльність. Сюжетне малювання «Вечірня зіронька». 

В. – Коли настає ніч, і потрібно людям спати, на небі зявляється багато зірочок, 

як наша гостя. Це свідчить про те, що всім пока відпочивати. Якого кольору 

зірочки? 

Д. – Жовтого. 

В. – Так, вони жовті, білі, яскраві. Погляньте на зіркове небо, де живе наша 

зіронька (показ картки із зображенням зіркового неба). Давайте намалюємо 
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нашій гості друзів. Але друзів у неї багато, тому малювати будемо справжнє 

зоряне небо. 

(Вихователь допомагає дітям під час виконання завдання.) 

4. Заключна бесіда. 

В. – Чи може людина жити без сну? 

Д. – Ні! 

В. – А чому? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Як визначити, що людина виспалась? 

Д. – Якщо людина виспалась – вона бадьора, з гарним настроєм. Якщо вона не 

виспалась – у неї поганий настрій. 

В. – Чи тільки людині потрібно відпочивати вночі? 

Д. – Ні. Вночі відпочивають ще й тварини, рослини. 

В. – А хто може нагадати вірш, який ми вивчили? 

(Кілька дітей за бажанням розповідають вірш.) 

В.- Молодці! Ось наша зіронька поглянула на наші гарні малюнки, і засумувала 

за своїми друзями. Зіроньці треба вертатися, а ми її зможемо побачити ввечері. 

Вона обов’язково усміхнеться нам з неба. А ви, малята, пам’ятайте, що сон  - це 

наше здоров’я.    

 

Заняття № 6 

Тема: «У ляльки брудні руки» 

Мета: продовжувати знайомити дітей із формами мовного етикету – вітання, 

ввічливого звертання, прохання, формувати знання про здоровий спосіб життя 

та здоров’я, закріплювати дії, що пов’язані з миттям рук, учити 

запам’ятовувати їх послідовність, знання про частини тіла, роз’яснювати 

значення процесу миття рук, навчити техніці колективного малювання 

долоньками. 

 Розвивати зв’язане мовлення, логічне мислення, рухову активність дітей, 

творчі здібності. 

 Виховувати бажання тримати руки в чистоті, дбайливе ставлення до 

власного здоров’я.    

Обладнання: дзиґа, тематичні картки, дидактична іграшка – лялька Катруся,  

рушник, мило, миска для води, глечик з водою, книга, іграшка, гребінець, фарба 

для малювання долонями за методикою Марії Гмошинської, ватман, серветки, 

іграшки маленького розміру, торбинка. 

Попередня робота: підготовка необхідних речей для миття рук ляльці. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра  «Дотики» 

В. – Діти, станьте, будь-ласка, так, щоб не заважати один одному. Ви можете 

мені показати: 

- як ви доторкаєтесь колінами підлоги… 

- як ви доторкаєтесь до підлоги руками… 
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- як ви доторкаєтесь спиною до стіни … 

- як ви доторкаєтесь спиною до підлоги… 

- як ви доторкаєтесь рукою до голови … 

- як ви доторкаєтесь носом двері… 

- як ви доторкаєтесь п’яткою до стіни… 

- як ви доторкаєтесь вухом до стільчика… 

- як ви високо піднімаєте іграшки обома руками… 

Як ви високо піднімаєте іграшки обома ногами… 

В. – Молодці! А тепер починаємо наше заняття. Сьогодні ми дізнаємося, навіщо 

мити руки після прогулянки, гри з тваринами та перед їжею. 

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 

В. – Погляньте, кого я зустріла. Це ж наша лялька Катруся. Вона завжди весела 

та привітна, любить гратися, а сьогодні сумна. А що забула зробити Катруся? 

Д.- Привітатися. 

В. – Катруся, люди виховані завжди вітаються один з одним. Діти, а які слова 

вітання ви знаєте? 

(Відповіді дітей.) 

2.1. Дидактична гра «Знайди потрібне» 

Обладнання: рушник, мило, миска для води, глечик з водою, книга, іграшка, 

гребінець. 

В. – Погляньте на ці предмети, і скажіть, що потрібно Катрусі для миття рук? 

Д. – Для миття рук потрібні мило, рушник, глечик з водою, миска для води.  

В. – Молодці! Ось все готове. Давайте Катрусі помиємо ручки, щоб вона 

запам’ятала про те, що руки потрібно мити завжди після прогулянки, гри з 

брудними іграшками, перед споживанням їжі та гри з тваринами. 

(Вихователь миє ляльці руки, показуючи, як правильно мити руки.) 

3.Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Словникова робота. Гра «Добери слово». 

В. – Тепер наша Катруся знає, як правильно мити ручки. А ми пограємо у гру. Я 

буду показувати вам ряд карток, а ви  повинні дібрати пари до них. Наприклад, 

до картки із зображенням рушника  треба  знайти зображенням мокрих рук. 

3.2. Фізична хвилинка. 

Рухлива гра «Дзиґа». 

В. – Ось у Катрусі, і животик перестав боліти. Весела наша гостя. Хоче з нами 

пограти. У нашої Катрусі є улюблена іграшка – дзиґа. Погляньте, як вона 

крутиться (показ іграшки). Зараз ми перетворимось на такі іграшки, а Катруся 

скаже, яка дзиґа найкраща. Крутитися як дзиґа можна стоячи і сидячи. Коли я 

скажу «стоп», всі зупиняються. 

Крутимось, вертимось, крутимось, вертимось, стоп!  

Гра повторюється кілька разів. 

3.3. Продуктивна діяльність. Малювання долонями рук. Методика Марії 

Гмошинської. 
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В. – Катрусі дуже сподобалось з вами грати, а ще вона хоче малювати. Наша 

лялька любить малювати не пензликом, а пальчиками, долонями. Погляньте на 

ваші руки, скільки пальчиків у нас на одній руці? 

Д. – На руці 5 пальців. 

В. – А на іншій руці? 

Д. – 5 пальців. 

В.- Наші ручки можуть бути справжніми чарівниками. Ми намалюємо  велику 

квітку з наших долоньок. Ця квітка буде нам завжди нагадувати, про те, що 

ручки повинні бути чистими і доглянутими. 

(Вихователь розповідає та показує дітям техніку малювання квітки долоньок. 

Діти виконують завдання.)   

4. Заключна частина. 

4.1.Заключна бесіда. 

В. – Скажіть, чому у нашої гості заболів животик? 

(Відповіді дітей.) 

В. – А коли потрібно мити руки? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Оленко, що потрібно нам для миття рук? 

О. – Для миття рук потрібні мило, рушник, глечик з водою, миска для води. 

В. – Ми повинні турбуватися про власне здоров’я, слідкувати за гігієною рук, 

щоб не хворіти, бути міцними, сильними, веселими. 

4.2. Виставка дитячих робіт. 
 

Заняття № 7 

Тема: «Подорож до дідуся й бабусі» 

Мета: вчити дітей розпізнавати голоси тварин, формувати групу предметів за 

певними спільними ознаками, та виокремлювати зайвий предмет, виробляти 

уміння розуміти поняття «далеко», «близько», закріпити вміння рахувати у 

межах 5, продовжувати формувати навички вимовляти звук [у], виробляти 

уміння узгоджувати власні рухи з рухати інших дітей . 

 Розвивати зв’язне мовлення, уважність, логічне мислення, 

формоутворювальні рухи руки, уяву, навички письма, дрібну моторику руки. 

 Виховувати повагу та любов до рідних, інтерес до усної народної 

творчості. 

Обладнання: дидактичні картки із зображенням тварин за допомогою 

методики Золтона Пала Дьєнеша, роздатковий матеріал (яблука, груші, вишні), 

картки із зображенням дерев з плодами яблук, груш та вишні. 

Попередня робота: підготовка роздаткового матеріалу. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Присядьте всі, хто…» 

Вихователь говорить, що всі діти різні, але в той же час чимось дуже схожі 

одне на одного, і пропонує переконатися в цьому. 
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В. – Ми з вами пограємо в гру. Зараз ми дізнаємось, що ви любите. Присядьте 

всі, хто любить морозиво (діти виконують дію), плавити в річці, збирати 

іграшки, кататися на велосипеді, грати з батьками, слухати казки, їздити до 

бабусі з дідусем. 

В. – Молодці! Бачите скільки всього у нас спільного. Сьогодні ми вирушимо у 

подорож до бабусі та дідуся. Вони дуже багато знають  та вміють, тому 

зможуть нас навчити чомусь новому та потрібному.   

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 

(Чути гудок поїзда.) 

В. – Діти, що це звук? Чи знаєте ви? 

Д. – Це гудок поїзду. 

В. – Дійсно! А як поїзд гудить? 

Д. – У-у-у-у-у. 

В. – А коли потяг далеко він нас, він гудить тихо-тихо. Покажіть. 

Д. – У-у-у-у-у (тихенько). 

В. – А як чутно поїзд, коли він вже зовсім близько під’їжджає? 

Д. – У-у-у-у-у(голосно). 

В. – Ось і наш поїзд. Він запрошує нас поїхати в гості до бабусі й дідуся. 

(Діти сідають на стільчики, які стоять один за одним, наче потяги.) 

2.1. Рухлива гра «Поїзд» 

Мета: продовжувати формувати навички вимовляти звук [у]; виробляти уміння 

узгоджувати власні рухи з рухати інших дітей. 

В. – Хто це нас зустрічає (показ дидактичних ляльок дідуся й бабусі)? 

Д. – Дідусь та бабуся. 

В. – Ой, а це хто такі на подвір’ї? 

 (Показ карток із зображенням собачки, котика, корови, поросят.) 

Д. – Це собачка, котик, корівка та поросята. 

2.2. Дидактична гра «Хто зайвий?» за методикою логічних блоків Золтона 

Пала Дьєнеша 

В. – Ці тварини, хочуть з нами пограти. Погляньте на картки, і скажіть, хто 

зайвий? 

(Вихователь показує ряд карток із зображенням тварин.) 

1.Корова, собака, ведмідь 

Д. – Зайвий ведмідь. 

В. –А чому? 

Д. – Тому що він живе у лісі. 

В. – Молодець! 

2.Коза, кінь, крокодил. 

3.Кіт, гусак, лисиця. 

4.Курка, півень, вовк. 

В.- Молодці! А чи знаєте, що росте у дідуся в саду? 

(Вихователь показує дітям дерева з плодами вишні, яблук, груш) 

2.3. Гра –забавлянка «Ладки, ладоньки, ладусі» 
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(Діти розповідають забавлянку «Ладки, ладоньки, ладусі» та імітують ліплення 

оладок долонями)  

-Ладки, ладоньки, ладусі, 

Ой, ладусі, ладки. 

Де були ми? 

-У бабусі? 

-Що їли? 

- Оладки. 

-З чим оладки? 

-З медком 

Та з солодким молочком. 

3.Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Фізична хвилинка 

Гра «На фермі» 

В.- Скажіть, які тварини живуть на подвір’ї у бабусі з дідусем?  

Д. – Корова, кіт, собака, поросята. 

В.- Зараз ми пограємо у гру. Я буду казати: «На галявині граються 

козенята(поросята, корівки, собаки, котятка)», а ви будете розмовляти та 

гратися, наче ця тваринка. 

Гра повторюється кілька разів. 

4.Заключна частина. 

4.1. Рухлива гра «Поїзд» 

Діти шикуються один за одним у колону. За сигналом вихователя всі ідуть 

вперед, поступово прискорюючи темп. На слово «приїхали» зупиняються. 

4.2. Заключна бесіда 

В. – Ось ми й провідали дідуся й бабусю. Скажіть, хто живе на подвірї у бабусі? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Як розмовляє котик (собачка, корівка, порося) 

(Діти показують, як розмовляють тварини.) 

В. –А що росте у дідуся в саду? 

Д. – Яблуня, груша, вишня. 

В. – Що росте на яблуні? 

Д. – Яблука. 

В. – Молодці. А чи потрібно допомагати старшим? 

Д.  – Так. 

В. – Так, дідусеві та бабусі обов’язково потрібно допомагати. Тому що вони 

літні люди, і їх дуже тяжко виконувати всю роботу самотужки. Треба поважати 

та любити своїх бабусь та дідусів. А зараз ми підемо на прогулянку, та 

звернемо увагу та те, які дерева ростуть у нас. 

(Діти вирушають на прогулянку.)  
 

Заняття № 8 

Тема: «Моя дружня сім’я» 
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Мета: розширювати знання дітей про сім’ю: склад, взаємовідносини, 

сформувати у дітей поняття про те, що сім’я – це найближчі люди, вони 

піклуються один про одного, ознайомити зі словами-назвами членів родини 

(мама, тата, бабуся, дідусь, брат, сестра, син, донька), вчити елементарному 

опису людини, техніці колективної аплікації.  

 Розвивати логічне мислення, увагу, дрібну моторику рук, зв’язне 

мовлення. 

 Виховувати повагу до родичів, дбайливе ставлення до людей старших за 

віком. 

Обладнання: дидактична іграшка ляльки, картка із зображенням родини, 

дидактична іграшка мікрофон (метод «мікрофон»), фотографії сімей дітей, 

заготівка для вінка, квіти синього та червоного кольорів, клей, пензлики, 

серветки, підставки для пензликів, дощечки, «Музика інтелекту» Аліси 

Самбурської. 

Попередня робота: підготовка матеріалів для колективної аплікації «Віночок». 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Організаційний момент. 

В.- Послухайте загадки та відгадайте, про кого йде мова. 

Сильний, добрий, справедливий, 

біля нього ми щасливі. 

Знає, вміє він багато. 

Гордимось, бо це наш … (тато.) 

 

Ніжна, лагідна, рідненька, 

як голубонька сивенька. 

Нам би небо прихилили. 

Це … наша мила. (бабуся) 

 

Він чимало літ прожив, 

на повагу заслужив. 

Для матусі він – татусь, 

а для мене він – … (дідусь.) 

 

Пестить, ніжить, і голубить 

розуміє, дуже любить. 

Я до неї пригорнуся, 

бо вона моя …  (матуся). 

 

В. – Молодці! Відгадали всі загадки. Сьогодні ми поговоримо про ваші родини, 

про те, що кожного члена родини потрібно любити та поважати маленьку 

сестричку чи братика та старенького дідуся чи бабусю.  

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 
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В. – До нас завітала лялька Катруся. Вона хоче розповісти про свою родину. 

Катруся навіть фотографію своєї родини принесла(вихователь показує картку із 

зображенням родини).  

В. – Погляньте, хто ці люди похилого віку? 

Д. – Дідусь та бабуся. 

В. – Так, вони найстарші й наймудріші у родині. До них прислухаються й мама, 

й тато. А ще є люди молодшого віку, хто це? 

Д. – Мама й тато. 

В. – Дійсно. Вони також дорослі та розумні, і діти повинні їх поважати та 

слухатись. А ще є наймолодші хлопчик та дівчинка, хто вони? 

Д. – Донька та син. 

В. – Так, для батьків вони син та донька, а хто вони один одному? 

Д. – Брат та сестра. 

В. – А в кого є братик чи сестричка? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Микито, як звати твого братика? 

М. – Мого братика звуть Олексій. 

В. – Чи сваришся ти з ним? 

М. – Ні. 

В. – Молодці! Братики та сестрички не повинні сваритися, вони мають 

дружити, поважати та допомагати один одному. Подумайте,як можна ціх людей 

назвати одним словом? 

Д. -   Це - сім’я. 

2.1. Пальчикова гра «Оцей пальчик…» 

В.- Кожен з нас має свою  сім’ю, та навіть у наших пальчиків є родина. Ось 

давайте пограємо, і переконаємось в цьому. 

 

Оцей пальчик – наш дідусь, 

Оцей пальчик – баба. 

Оцей пальчик – наш татусь, 

Оцей пальчик – мама. 

А цей пальчик – хлопчик наш.  

2.3. Опис людини. Метод «мікрофон» 

В. – Наша Катруся хоче розказати вам, яка в неї мама. Вона гарна, турботлива, 

ніжна. Її матуся висока на зріст, має довге біляве волосся. Вони люблять разом 

гратися та читати книжки. Катруся завжди допомагаю та слухається матусю. 

Миколко,  а яка в тебе матуся? Розкажи нам будь ласка, тримай мікрофон. 

(Відповіді дітей.)  

(Вихователь пропонує кільком дітям описами матусю.) 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Тематична бесіда. 

В. – Ось, Катруся тепер знає, які у вас чудові матусі. А ви, дітки, ким 

доводитесь своїм мамам та татам? 

Д. – Дочками та синами. 
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В. – Давайте порахуємо, чи багато у нас дочок. Усі дочки встаньте,будь-ласка 

(Усі дівчатка встають зі стільців). Дякуємо вам. Тож скільки у нас дочок? 

Д. – Багато. 

В. – А скільки синів? (Ісі хлопчики встають зі стільчиків.) 

Д. – Багато. 

3.2.  Продуктивна діяльність. Колективна аплікація «Віночок». 

Прослуховування «музики інтелекту» Аліси Самбурської. 

В.- Зараз ми покажемо нашій Катрусі, як багато в нас дочок та синів. 

Погляньте, це – віночок, але він без квіточок. Зараз кожна донечка візьме 

червону квіточку, і приклеїть її на наш вінок. А синочки візьмуть синю квітку, 

та приклеять її на віночок. І обов’язково потрібно сказати, хто ти синочок або 

донечка. 

(Діти виконують завдання за допомогою вихователя, слухаючи підібрані треки 

за методикою Аліси Самбурської) 

В.- Ось який гарний віночок ми зробили. І Катруся побачила, що у нас багато і 

синів, і дочок. 

3.3. Фізична хвилинка 

В. – а зараз трішки відпочинемо. 

Діти ходять по колу і промовляють: 

 

У нас велика сім’я, 

У ній є не лише я (зупиняються). 

 

В. – Донечки (плескають в долоні дівчатка). Синочки (плескають в долоні 

хлопчики). 

Гра повторюється 3-4 рази. 

4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – скажіть, хто в родині найстарші й наймудріші? 

Д. – Дідусь та бабуся. 

В. – Хто в родині молодшого віку за дідуся й бабусю? 

Д. – Мама й тато. 

В. – А хто найменші у родині? 

Д. – Донечки й синочки. 

В. – Влад, а яка в тебе мама?(Вихователь запитує кілька дітей.) 

(Відповіді дітей.) 

В.- Яка родина краще, яка дружня та любляча, чи та, де всі сваряться? 

Д. – Краща родина та, яка дружня та любляча. 

В. – Чому? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Найкраща сім’я – це та, яка поважає, цінує, любить один одного. Тому що 

найважливіше у житті кожного – це його родина. Треба бути уважним до 

кожного члена родини: до найменшого та найстаршого. А ще, Катруся 
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приготувала для вас ваші сімейні фотографії. Будь-ласка, покажіть їх вашим 

товаришам, та розкажіть про вашу родину. 

4.2. Розгляд сімейних фотографій дітей.  

 

Заняття № 9 

Тема: «Три ведмеді» 

Мета: формувати уявлення про сім’ю як людей, які живуть разом, люблять 

піклуватися один про одного, вчити відповідати на питання короткими 

реченнями, малювати квіти пальчиками, інсценізувати сюжет казки. 

 Розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, пам’ять, творчі здібності, 

дрібну моторику руки. 

 Виховувати інтерес до усної народної творчості, почуття поваги, 

турботливе ставлення до близьких: мами, тата, бабусі, дідуся, братів, сестер. 

Обладнання: повітряна кулька, класична музика (композиція за вибором 

вихователя), магнітофон, картки із зображенням окремих моментів життя 

родини, книга, спиці з нитками, машинка, лялька, окуляри, фарби для 

пальчикового малювання, аркуші паперу, серветки, робота – зразок «Квіти для 

родини». 

Попередня робота: ознайомлення дітей з казкою «Три ведмеді», підбір 

класичної музики, виготовлення роботи-зразка «Квіти для родини», вивчення 

колискової «Котику сіренький». 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Повітряний мандрівник» 

Обладнання: повітряна кулька, класична музика (композиція за вибором 

вихователя), магнітофон. 

В. – Я хочу запросити вас пограти у гру, яка називається «Повітряний 

мандрівник». Сядьте один біля одного у коло. Як тільки я включу музику, 

починайте передавати повітряну кульку один одному, поки він не облетить 

коло (діти виконують завдання). 

 Зараз відсуньтесь трішки далі, щоб коло стало ширшим. Знову 

передавайте кульку по колу, але цього разу в іншому напрямку. Нехай наш 

мандрівник облетить ще одне коло (діти виконують завдання). 

 Знову відсуньтесь далі і зробіть коло ще ширшим. Лягайте на живіт, 

витягніть ноги, руки та знову передавайте повітряну кульку по колу. Не 

кидайте її сусіду, потягніться до нього. 

В. – Молодці! А тепер сідайте на свої місця, і зустрічайте гостей, які прийшли 

до нас дізнатися, хто живе у ваших родинах, що вони вміють робити. 

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 

В. – а осо і наші гості (показ дидактичних іграшок трьох ведмедів)!Чи знаєте 

ви, з якої казки вони завітали? 

Д. – «Три ведмеді». 

В. – Це ведмідь – тато. Як його звати? 

Д. – Михайло Потапович. 
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В. – Це ведмідь – мама. Як її звати? 

Д. – Настасія Петрівна. 

В. – Це ведмідь – синочок. Як його звати? 

Д.- Михайлик. 

В.- Погляньте на них, вони люблять  одне одного, сидять поруч, їм добре разом, 

у них дружна родина. Ведмежа любить свою родину й просить вас розповісти 

про ваші родини. Максим, як тебе називають тато й мама? 

М. – Максимка, Масик. 

В. – Аліно, як тебе називають тато й мама? 

(Відповідь дитини) 

(Вихователь запитує кілька дітей.) 

В. – А чи знаєте ви, як звати вашого тата (мама, бабусю, дідуся, братика, 

сестричку) ? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Нашому Михайлику мама та тато розповідають багато цікавих казок. А які 

казки розповідають вам батьки? 

(Відповіді дітей.) 

2.2. Вивчаємо вірш «Ведмежатко» за допомогою мнемотаблиць 

Обладнання: мнемотаблиця для вивчення віршика. 

В. – Погляньте на цю табличку. За її допомогою ми з вами спробуємо вивчити 

вірш про маленького ведмедика. Послухайте будь ласка віршик: 

-Де, ведмедику, ходив? 

Що, ведмедику, робив? 

-Я зеленим лісом йшов, 

і медок в дуплі знайшов. 

А тепер, ми будемо вивчати віршика за допомогою картинок. 
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3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Покажи» 

В. – А зараз пограємо ось в таку гру. Я буду казати, що робить мама чи тато, 

або дідусь та бабуся, а ви повинні показати це за допомогою дій, рук. Хто хоче 

спробувати? 

(Вихователь пропонує кільком дітям по черзі виконати завдання.) 

- Мама миє посуд. 

- Дідусь читає книгу. 

- Тато ремонтує стілець. 

- Бабуся в’яже шкарпетки. 

3.3.1. Пальчикова гімнастика 

 

Оцей пальчик – мій дідусь, 

А оцей – бабуся. 

Оцей пальчик – мій татусь, 
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А оцей – матуся. 

Оцей пальчик – я. 

Така наша сім’я! 

 

В. – Ось тепер ми можемо починати малювати. Погляньте, які квіти 

намалювала я, і намалюйте свої. 

(Діти виконують роботу за допомогою вихователя.) 

  

4. Заключна частина. 

4.1.Заключна бесіда. 

В. – З якої казки приходили до нас гості? 

Д. – «Три ведмеді» 

В. – Як звали тата, маму та синочка? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Оленка, як звати твою бабусю? 

О. – Мою бабусю звати Ніна. 

В. – Максиме, як звати твого тата? 

М. – Мого тата звати Олексій. 

В. – Тамаро, хто живе у твоїй родині? 

Т. – У моїй родині живе мама Оля, тато Слава та братик Петрик. 

В. – Наш найменший гість Михайлик буде хоче спати, давайте заспіваємо 

колискову, щоб він заснув. 

4.2.   Виконання української народної колискової пісні «Котику сіренький» 
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Котику сіренький, 

Котику біленький, 

Котку волохатий, 

Не ходи по хаті! 

Не ходи по хаті, 

Не буди дитяти! 

Дитя буде спати, 

Котик воркотати. 

Ой на кота воркота, 

На дитину дрімота. 

А-а, люлі! 

 

В. – Наш Михайлик заснув міцно-міцно. А ми з вами подаруємо наші квіти 

мамам, татам, бабусям чи дідусям, і скажемо, як міцно ми їх любимо.  
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Заняття № 10 

Тема: Українська народна казка «Коза-дереза» 

Мета: ознайомити дітей з усною народної творчістю українського народу, 

навчити відповідати на питання короткими реченнями, техніці малювання 

будинку, закріпити вміння рахувати до 3. 

 Розвивати увагу, пам’ять, дрібну моторику рук, логічне мислення, рухову 

активність дітей. 

 Виховувати інтерес до усної народної творчості українського народу, 

шанобливе ставлення до надбань свого народу, робота з текстом казки за 

допомогою мнемотаблиці. 

Обладнання: Книжка українських народних казок 

Попередня робота:  

Хід заняття 

1.Вступна частина. Організаційний момент. 

В. – Відгадайте, хто наші гості. 

 

Я гуляю на лужку 

В хутряному кожушку. 

Гострі ріжки бе-бе-бе, 

Налякаю я тебе. 

Коза 

В лісі тваринка живе полохлива, 

Добра, пухнаста, та дуже ляклива. 

Вушка вона притискає свої, 

Шурхіт усякий лякає її. 

Заєць 

В лісі у норі живе, 

Дуже хитрою сливе. 

Низька тварина ця на зріст, 

Хутро руденьке, пишний хвіст. 

Найкраща в лісі витівниця. 

Ну що, впізнали? Це …. 

Лисиця 

Сірий, ікластий, 

Хоче вівцю вкрасти. 

Вовк 

На дні річному проживаю, 

Я небезпечні клешні маю, 

Довгі вуса, чорні очі, 

А вперед іти не хочу! 

Рак 

В – Молодці! До нас завітала українська народна казок. Багато казок знає наш 

народ. Одно з цих казок завітала до нас, а разом з не ю і герої казки.  

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 
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В. – Послухайте українську народну казку «Коза-дереза» та скажіть, яку 

тварину коза-дереза боїться. 

2.1. Читання  української народної казки із використанням мнемотаблиці. 

 
 

2.2. Фізхвилинка  

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Бесіда за змістом казки. 

В. – Якого звіра боїться коза – дереза? 

Д. – Коза – дереза боїться рака. 

В. – А як ви гадаєте, чому? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Чому дідусю сердився на дочок й бабу? 

Д. – Тому що вважав, що вони не пасли його козу. 

В. – Чию хатинку коза забрала у лісі. 

Д. – Зайчикову хатку. 

В. – Хто перший хотів допомогти зайцю? 

Д. – Першим хотів допомогти вовк. 

В. – Хто наступний хотіла допомогти  зайцю? 

Д. – Лисичка хотіла допомогти. 

В. – Допомогла вона. 

Д. – Ні. 

В. – Чому? 

Д. – Вона злякалася козу. 

В. – А хто допоміг вигнати козу? 

Д. – Рак. 

В. – Скільки всього тваринок допомагало зайчикові? 

Д. – Три тваринки. 

3.2. Підсумок заняття  

Заняття № 11 

Тема: «Моя Україна» 

Мета: ознайомити дітей із назвою країни, дати знання про те, що люди, які 

живуть в Україні, - це український народ (українці) і розмовляють вони 

українською мовою, українськими народними іграми, засобами художнього 
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слова формувати уявлення про красу природи рідного краю, розширення 

словникового запасу слів. 

 Розвиток зв’язного мовлення, пам’яті, уваги, рухових здібностей, 

спостережливості, творчих здібностей. 

 Виховувати любов до рідного краю. 

Обладнання: м’яч, картки із зображенням українського одягу, , ілюстрації до 

віршу, дидактичні ляльки,  лепбук із зображенням українського одягу та 

звичайного сучасного вбрання (одяг, взуття, головні убори, частина з яких 

належить до деталей українського національного костюма), заготовки для 

малювання, зразок роботи, пензлики, фарби, склянки з водою, підставки для 

пензликів. 

Попередня робота: підготовка заготовок для малювання. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Передай м’яч» 

В. – Діти, у мене є чарівний м’яч. Той, хто до нього торкається, повинен 

розповісти про свій настрій. 

(Діти передають м’яч по колу один одному, і розповідають про свій настрій.)   

В. – сьогодні ми дізнаємося в якій країні ми живемо, як називають людей, котрі 

живуть у нашій країні. До нас завітали гості. Це Іванко та Марічка. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 

2.1. Тематична бесіда. 

В.- Зверніть увагу на  їхнє святкове вбрання. Це українське вбрання. В що 

вдягнена Марічка? 

Д. – Марічка вдягнена у розшиту сорочку, спідницю. На голівці в неї віночок. 

В. – А в що вбраний Іванко? 

Д. – Іванко вдягнутий у розшиту сорочку та широкі штани. 

В. – Такі штани називаються шаровари. Давайте скажемо це слово тихо-тихо, 

голосно, лагідно. 

(Діти виконують завдання.) 

В. – Наші гості завітали, щоб розказати вам про країну, в якій ми живемо. Діти, 

хто знає, як називається наша країна? 

(Відповіді дітей.) 

В. -   Наша країна – Україна. Багато пісень та віршів складають про нашу 

Батьківщину. В Україні живуть українці (показ карток із зображенням людей у 

національному одязі), вони тут народилися, знають і люблять свою країну. Ми з 

вами теж українці. 

Діти повторюють фразу «Ми - українці». 

В. – Усі люди, які живуть у нашій країні, уміють розмовляти українською 

мовою. Ми також вчимося розмовляти українською мовою. 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Лялька - україночка» з використанням тематичного 

лепбука. 
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Обладнання: Лепбук із зображеннями різного вбрання (одяг, взуття, головні 

убори, частина з яких належить до деталей українського національного 

костюма). 

В. – Погляньте, у цій чарівній папочці одягу багато, а треба знайти, тільки 

український національний одяг. 

Діти виокремлюють тільки український одяг. Гра повторюється 4-5 рази. 

3.2. Продуктивна діяльність. Малювання «Українська сорочка». 

В. – Ми уважно роздивилися, який український одяг. А зараз давайте 

спробуємо намалювати українську сорочку з вишивкою. У мене вийшли ось 

такі візерунки на сорочці (показ зразка), у вас будуть свої. 

(Діти малюють візерунки на заготовках – сорочках.) 

4. Заключна частина. 

4.1.Заключна бесіда. 

В. – Хто до нас сьогодні завітав? 

Д. – Марічка та Іванко. 

В. - У який одяг вони вдягнуті? 

Д. – Вони вдягнуті в український одяг. 

В. – Який український одяг ви знаєте? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Як називається наша країна? 

Д. – Україна. 

В. – Як називаються люди, що живуть у нашій країні. 

Д. – Українці. 

В. – Якою мовою розмовляють українці? 

Д. – Українці розмовляють українською мовою. 

В. – Хто може розповісти вірш про Україну, який ми вивчили? 

(Кілька дітей розповідають вірш.) 

В. – Справжні українські сорочки намалювали ми. Давайте подаруємо їх вашим 

батькам, та розкажіть про те, що це справжні українські сорочки. А ми – 

українці. Повинні поважати та любити свою країну. 

 

Заняття № 12 

Тема: «Український національний одяг» 

Мета: ознайомити дітей з національним українським одягом для дівчинки 

(вишиванкою, спідницею, вінком, намистом) і хлопчика (вишиванкою, поясом, 

шароварами), навчити бережливо ставитися до речей, техніці ліплення намиста, 

продовжувати формувати знання про свою Батьківщину, закріпити знання назв 

кольорів. 

 Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, дрібну моторику рук, рухову 

активність. 

 Виховувати любов до рідного краю.  

Обладнання: тематичні картки із зображенням українського національного 

одягу, набори намистинок, шнури для нанизування намиста, дидактична 
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лялька, український костюм для хлопчика та дівчинки, пластилін, дощечки, 

магнітофон, запис народної пісні «Ой під вишнею» (обробка А. Аляб’єва). 

Попередня робота: підготовка запису народної пісні «Ой під вишнею» 

(обробка А. Аляб’єва), українського національного костюму дівчинки та 

хлопчика. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Що ми робимо руками» 

В. – Уважно послухайте вислови, якщо це можна робити руками  плескайте в 

долоні, якщо ні – тупочіть ногами. 

1) ліпити вареники; 

2) співати пісню; 

3) розчісувати волосся; 

4) спати; 

5) малювати візерунок; 

6) шити одяг; 

7) грати у футбол. 

В. – Руками можна робити багато речей. У нашої Катрусі сьогодні незвичайне 

вбрання, але пошили українські майстрині. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань засобами мультимедійної 

презентації 

В. – Це українське вбрання: гарна сорочка з вишивкою називається 

вишиванкою, спідниця, віночок на голівці, намисто.  Наталко, а яке вбрання та 

тобі? 

Н. – Я вбрана у плаття. 

(Вихователь запитує кілька дітей про їх вбрання.) 

В. – А наша Катруся вдягнена як справжня україночка. Ось послухайте. 

Я дівчинка – україночка, 

Чорні коси у вінку, 

Вишиту сорочку маю 

І спідничку, ось таку. 

В. – Погляньте на слайд. На вишиванці є особливий візерунок. Він вишивається 

чорними та червоними нитками. Червоний колір – це колір любові, життя, а 

чорний – це колір землі. (Діти розглядають зображення вишиванки на слайді.) 

А погляньте на одяг чоловіків (показ карток із зображенням чоловічого 

українського одягу). 

В. – Хлопці також носять вишиванки та шаровари. Шаровари – це такі широкі 

штани червоного, синього чи зеленого кольорів.  Ці шаровари підв’язують 

широким поясом, стрічки якого звисають аж до низу. 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Здогадайся» 

В.- А зараз пограємо. Я буду закривати певну частину жіночого чи чоловічого 

українського одягу, а ви казати, чого не вистачає. 

Гра повторюється кілька разів. 
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3.2. Дидактична гра «Одягни» 

В. – Катруся принесла український одяг, який можна вдягнути на хлопчика та 

дівчинку. Зараз ми будемо вдягати Дмитра. Допоможемо йому вбратися? 

Д. – Так. 

В. – Що ми спочатку одягнемо на Дмитра? 

Д. – Спочатку ми вдягнемо вишиванку. 

В. – Молодці! А потім, що ми вдягнемо? 

Д. – Шаровари. 

В. – А шаровари підв’яжемо поясом. А на голову вдягнемо шапку. Справжній 

козак, наш Дмитро. А тепер треба вдягти україночку. 

(Вихователь разом з дітьми називають одяг, який повинна вдягти дівчинка. 

Вихователь допомагає дітям вдягати українські костюми.)  

В. – А чи є в нашої україночки справжнє намисто? 

Д. – Ні. 

В. – Катруся каже, що намистинки розсипалися. Вона не може зробити 

намисто. Ми тобі допоможемо Катруся. 

3.3. Фізична хвилинка. 

В. – Втомилися, дітлахи? Треба відпочити. 

Гра «Вінок» 

Вихователь пропонує дітям стати у коло і взятися за руки. Під час читання 

вірша, діти рухаються кружком, зупиняючись на останні рядки вірша, 

плескають в долоні.  

 Візьмемось за руки, 

Підемо по луки, 

Там сплетемо віночок, 

Станемо в таночок. 

Чий найкращий вінок, 

Той піде й танок. 

Гра повторюється 3-4 рази. 

3.4.  Музична гра «Потанцюємо» 

В. – Наша Катруся дуже любить танцювати під українську народну музику. Ми 

також вміємо танцювати, і зараз покажемо тобі, Катруся, як це ми вміємо 

робити.  

Дітям пропонується виконати танок «Відвернусь і повернусь» (у супроводі 

звучання народної пісні «Ой під вишнею» (обробка А. Аляб’єва)). 

3.5. Продуктивна діяльність. Ліплення «Намисто для мами» 

В.- Малята, а чи є у ваших мама такі намиста? 

Д. – Ні. 

В. – Сьогодні наша Катрусі навчить нас ліпити з пластиліну яскраві намиста 

для матусь. 

(Вихователь показує та розповідає техніку ліплення намиста пластиліном.) 

4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Хто приходив у гості до нас? 
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Д. – Лялька Катруся. 

В. – У який одяг вона була вдягнена? 

Д. – Вона була вдягнена в український одяг? 

В. – З чого скрадається український жіночий одяг? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Молодці! А Який чоловічий український одяг ви знаєте? 

(Відповіді дітей.) 

В.-  Який одяг вам сподобався більше? 

(Відповіді дітей.) 

В. – У кожного народу є свій національний одяг, традиції, звичаї, пісня та танці. 

Український народ повинен цінувати своє багатство – пісню, традиції, звичаї. 

Ми з вами – українці. Ми також повинні цінувати нашу культуру.  
 

Заняття № 13 

Тема: «Комахи» 

Мета: навчити дітей відрізняти та називати комах (бджола, мураха, павук, 

сонечко, метелик), виокремлювати предмет за певними ознаками, розширити 

уявлення про зовнішній вигляд, характерні риси цих комах, спосіб пересування. 

 Розвивати рухову активність, координацію рухів, творчі здібності, зв’язне 

мовлення, логічне мислення, увагу. 

 Виховувати інтерес до живих істот, допитливість, дбайливе ставлення до 

об’єктів живої природи.  

Обладнання: картки із зображенням комах, птахів, тварин, їх показ за 

методикою інтелектуального розвитку дитини (МІРД) Павла Тюлєнєва, 

дидактична іграшка – ведмедик, роздатковий матеріал, кольорові олівці. 

Попередня робота: ознайомлення із казкою «Ведмежа й бджілка», підготовка 

роздаткового матеріалу на кожну дитину. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Метелик» 

В. – Сядьте на підлогу, з’єднайте ступні ніг. Піднімайте та опускайте коліна, 

ніби метелики тріпочуть своїми крильцями. 

Вихователь каже: «Метелик, метелик, давай політаємо!» 

В. – Підніміть руки вверх над головою і злегка потрясіть ними. 

Вихователь каже: «Метелик, метелик, давай присядемо». 

В. – Опустіть руки на коліна. 

Гра повторюється 3-4 рази. 

В. – Скажіть, а метелик пташка, чи комаха? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Молодці! Це дійсно комаха. Сьогодні ми дізнаємося, які ще існують 

комахи, окрім метелика. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 

В. – До нас у гості завітало ведмежа. Давайте привітаємося з ним. 

(Діти вітаються  з ведмежам.) 
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В. – Наш ведмедик приніс горщик з медом. Це його улюблена їжа. Цей мед 

дістався йому не легко. Адже він довго шукав бджілку, щоб попрохати меду. 

Послухайте його пригоду та скажіть, з ким зустрівся ведмедик, поки шукав 

бджілку. 

(Вихователь розповідає дітям казку з використанням ілюстрацій.) 

Казка «Ведмедик й бджілка» 

 Одного разу йшов лісом ведмедик  у пошуках бджілки. Він хотів 

попросити в неї трішки меду, і поласувати ним. Та раптом необачне ведмежа 

зачепилось за щось. «Не смикай так сильно, ти зруйнуєш мою домівку!» - 

почуло ведмежа, і зупинилось. Перед ним з’явився маленький павучок. У нього 

було 4 лапки, і він дуже вправно плів павутиння. Ведмежа вибачилось й 

попросило відчепити його від павутиння. Павучок продовжив свої роботу. 

«Павучок, - запитало ведмежа, - я шукаю бджілку, ти не бачив її?» «Ні, - 

відповів павучок, - я весь день повзаю вверх та вниз по своїх ниточках, і нікого 

не бачив. Запитай у інших.» і став плести павутиння ще швидше. 

 

В. – Діти, покажіть, як повзає по павутинню павучок (діти імітують повзання 

павука).  

  

Пішло ведмежа далій зустріло сонечко. Воно було дуже гарне, в червоному 

вбранні в чорну цяточку. Сонечко було дуже привітним. Ведмежа й у нього 

спитало про бджілку. Сонечко відповіло, що хоч воно і вміє літати й повзати, 

але бджілки не бачило. 

В. – Діти, чи можете ви показати, як літає сонечко? 

(Діти виконують дії.) 

 

Подякувало ведмежа і пішло далі. «Обережно!» - почуло голос ведмежа, який 

лунав дуже низько, біля самої землі. Воно нагнулося й побачило мураху, що 

тягла на спині цілу травинку. «А що ви будуєте?» - поцікавилось ведмежа. «Ми 

будуємо будинок, незабаром вечір, а ми повинні встигнути зібрати листя, 

гілки.» Ведмежа й в мурахи запитало про бджілку. Але мураха нічого не 

бачила, бо працює з ранку до вечора. 

 

В. – Діти, покажіть як працюють мурахи. (Діти виконують дії.) 

 

 Сіло ведмежа й засумувало. «Чого сумує?» - запитав метелик, що 

пролітав повз нього. Він був такий гарний, різнокольоровий. Метелик ніжно 

пурхав перед ведмежам, і почувши його історію, погодився допомогти. Він 

розповів, що незабаром зима, і всі комахи готують свої будиночки, щоб у них 

перезимувати, і бджілка теж. І ось ведмежа почуло дзижчання. «Це вона, це 

бджілка!» - зраділо ведмежа. Подякувало метелику і побігло до бджілки. 

Бджілка літала із квіточки на квітку й збирала нектар. Вона пригостила 

ведмедика медом, і полетіла далі.  

 Ведмежа подякувало бджілці й щасливе повернулося додому. 
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3. Закріплення вивченого матеріалу. 

В.- Скажіть, кого зустріло ведмежа? 

Д. – Ведмежа зустріло павучка, мураху, сонечко, метелика та бджілку. 

В. – Молодці! Це все комахи. Чи бачили ви комах? 

Д. – Так! 

В. Сергійко, яких комах ти бачив? 

(Відповіді дітей.) 

Вихователь запитує кілька дітей. 

3.1. Дидактична гра «Хто зайвий?» за методикою інтелектуального 

розвитку дитини (МІРД) Павла Тюлєнєва 

В. – Погляньте на ці картки, і скажіть хто зайвий? Чому? 

1) сонечко, мураха, пташка; 

2) павук, бджілка, ведмідь;  

3) метелик, бджілка, гусак. 

В. – Молодці! 

3.2. Фізична хвилинка. 

Пальчикова гімнастика «Бджілка» 

 

Вихідне положення. 

Випрямити вказівний палець, решту пальців прижати до долоні великим 

пальцем.Крутити великим пальцем. 

 

Бджілка, бджілка, покружляй,  

З квіток меду позбирай! 
 

 
 

Пальчикова гімнастика «Квітка» 

 

Вихідна позиція. 

Долоні підняті угору, пальці створюють "пуп’янок", основи кистей притиснуті 

одна до другої. Квітка "розпускається": розводимо одночасно пальці рук у боки, 

а потім зводимо пальці разом. 

 

Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка. 

А увечері закриє пелюсточки швидко. 
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3.3. Продуктивна діяльність. Розмальовування з елементами декору. 

В. – Наш ведмедик запросив метеликів до нас. Якого кольору бувають 

метелики? 

(Відповіді дітей.) 

В. – А наших метеликам потрібна допомога. Треба їх розфарбувати та 

намалювати візерунки на крильцях 

(Діти виконують завдання. Вихователь допомагає тим дітям, котрі потребують 

допомоги.) 
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4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Кого шукав наш ведмедик? 

Д. – Він шукав бджілку. 

В. – Кого зустрів на своєму шляху ведмедик? 

Д. – Він зустрів павучка, мураху, сонечко, метелика та бджілку. 

В. – Як їх всіх можна назвати одним словом? 

Д. – Це комахи. 

В. – Молодці! А яких комах ви бачили? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Комахи маленькі чи великі? 

Д. – Вони маленькі. 

В. – Вони маленькі та беззахисні, тому їх не можна ображати. Треба бути дуже 

уважним у лісі, на прогулянці, щоб не завдати шкоди комахам. Вони живі 

істоти, і їх також може бути боляче. 

В. – а зараз ми підемо на прогулянку, і будемо спостерігати за комахами.  

4.2. Спостереження за комахами у природному середовищі.  

 

 

Заняття № 14 

Тема: «Спостереження за кішкою» 

Мета: закріплювати уміння розпізнавати кішку за зовнішніми ознаками, 

формувати навички звуконаслідування, письма простим олівцем, продовжувати 

вчити відповідати на запитання, вчити малювати по пунктирам, прямі лінії. 

 Розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, рухову активність, 

спостережливість, творчі здібності, дрібну моторику руки. 

 Виховувати любов до тварин, бережливе ставлення до них, бажання 

доглядати за ними, інтерес до художньої літератури. 

Обладнання: кошеня – живий об’єкт спостереження, роздатковий матеріал, 

Круги Раймунда Луллія, прості олівці, різнокольорові олівці. 

Попередня робота: підготовка роздаткового матеріалу на кожну дитину. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Організаційний момент. 

В. – Відгадайте, хто наш гість? 

В хаті я мишей ганяю, 

Вуса ще з дитинства маю, 

Лапкою миюся щодня. 

Я пухнасте _______. 

Д. – Кошеня! 

В. – Молодці! Сьогодні до нас завітало справжнє кошеня. Ми поглянемо яке 

воно, що любить робити, їсти. 

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 

2.1. Спостереження за кішкою. 
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 В. - Воно дуже маленьке та боязке, тому розмовляйте дуже тихо.  Якого 

кольору шерсть у кошеня? 

Д. – Кошеня білого кольору. 

В. – Що є у кішки на голові? 

Д. – Вуха, очі, ніс та вуса. 

В. – Якого кольору очі? 

Д. - У кошеня блакитні очі. 

В. – Який у нього хвостик? 

Д. – Довгий. 

В. – Чим кошеня умивається? 

Д. – Кошеня умивається лапою. 

В. – Яке кошеня? 

Д. – Гарне, маленьке, пухнасте, ласкаве, боязке. 

В. – Як розмовляє кошеня? 

Д. – Кошеня нявкає. 

В. – А що любить їсти кошеня? 

Д. – Кошеня любить їсти рибу, м’ясо, ковбасу. 

В. – Наше кошеня, щось шукає. Воно дуже маленьке, тому шукає свою матусю. 

Давайте ми трішки пограємо, а наша Оксана Михайлівна (помічник вихователя) 

віднесе кошеня до своєї матусі. Як називають матусю маленьких кошенят? 

Д. – Кішка. 

В. – Молодці! 

 2.2. Рухлива гра «Кішка з кошенятами». 

В. – Зараз, ви будете кошенятами, а я кішкою. Ви будете грати разом, нявками, 

а коли я вас покличу швиденько біжіть до мене на килимок. Але кошенята 

ходять на чотирьох лапках, і ви будете ходити на руках та ногах.  

Гра повторюється 3-4 рази. 

В. – Кошенята знову стали дітлахами, сідайте на свої місця. Скажіть скільки 

гралося кошенят? 

Д. – Багато. 

В. – А скільки було кішок? 

Д. – Одна. 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Інсценізація вірша П.Воронько «Є у мене киця Мурка». 

В. – Пограємо у гру. Влад, буде в нас кошеням, а кішкою буде Марійка, 

дівчинкою буде Віка. У дівчинки Віки була кішка й кошеня. Одного разу 

трапилась з ними така історія. 

(Діти інсценізують вірш за допомогою вихователя.) 

Є у мене киця Мурка 

Є у мене киця Мурка, 

Дуже мудра кішка. 

Тільки скажеш: «Замазурка!» 

Умивається хоч трішки. 
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А синок її Васько 

Муркне: «Мила нене, 

Поки вип’ю молоко, 

Вмийся ти за мене».  

 П. Воронько 

(Вихователь може запропонувати гру, але з іншими головними героями.) 

В. – Молодці! Наче справжні кошенята та кішки. А тепер, давайте уявимо собі 

кішечок. У кожного вона буде своя. Уявили? Чудово, а тепер за допомогою ось 

такого цікавого приладу кожен з вас розповість про свою кішечку. 

(Відповіді дітей.) 

В. – Марійко, як звати твою кішку? 

М. – Анфіса. 

В. – Якого вона кольору? 

М. – Моя киця руда. 

(Вихователь запитує кожного з дітей, користуючись Кругами Раймунда 

Луллія.) 

3.2. Робота з роздатковим матеріалом. 

В. – Діти, яка киця? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Який у кішки хвіст? 

Д. – У кішки довгий хвіст. 

В. – А що вона любить робити? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Що є в кішки на голові? 

Д. – Вуха, очі, ніс, вуса. 

В. – А вуса довгі чи короткі? 

Д. – У кішки довгі вуса. 

В. – А якого вони кольору? 

Д. – Білого. 

В. – Погляньте, на ваших столах лежать аркуші паперу із зображенням двох 

кішок, але в них немає вус. Давайте домалюємо.  

(Діти виконують завдання.) 

 
 

В. – Кішки бувають білі, сірі, чорні, руді та різнокольорові. Давайте і наших 

кішок розфарбуємо. 

(Діти виконують завдання.) 
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В. – Молодці! А ще кошенята люблять гратися. З чим вони люблять грати? 

Д. – Кошенята люблять грати з м’ячами, клубками ниток. 

В. – Погляньте, кошеня завітало до нас,що воно робить? 

Д. – Грається з клубками ниток. 

В. – Давайте намалюємо простим олівцем йому ці клубочки. 

(Діти виконують завдання за допомогою вихователя.) 

 
4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Молодці! Тепер кошенятко буде гратися, і йому не буде сумно. А скажіть, 

за ким ми сьогодні спостерігали? 

Д. – Ми спостерігали за кошеням. 

В. – Який хвостик у кошеня? 

Д. – Довгий. 

В. – А що любить їсти кошеня? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Чим любить воно гратися? 

(Відповіді дітей.) 

В. – а чи можна ображати кішок? 

Д. – Ні. 

В. - Дійсно, тварин ображати не можна, бо їм також може бути боляче, вони 

живі істоти. Про них треба піклуватися.  

 

Заняття № 15 

Тема: «Цікава подорож» 

Мета: закріпити знання дітей про поведінку в автобусі, знання про назви 

кольорів, формувати уявлення про проїжджу частину та тротуар, уміння спів 

ставляти поняття широкий – вузький, навчати правильно називати транспортні 

засоби, чітко вимовляти трискладові слова, відповідати на запитання короткими 

реченнями. 
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 Розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, увагу, пам’ять, дрібну 

моторику руки. 

 Виховувати культуру поведінки, повагу до інших. 

Обладнання: картка із зображенням ракети, світлофору,  фланелеграф із 

моделлю світлофора та окремі його кольори, роздатковий матеріал, олівці 

зеленого та червоного кольорів. 

Попередня робота: підготовка роздаткового матеріалу на кожну дитину.  

Хід заняття 

1.Вступна частина. Психогімнастика. 

Гра «Ракета» 

Перед початком гри вихователь розповідає про те, як і де літають ракети, та 

пропонує дітям запустити свою ракету «в космос». За допомогою лічилки 

вибирають дитину – «ракету», яка стає в центрі кола. Решта дітей оточують її, 

сідають навпочіпки, імітують звук ракети; «У-у-у-у!», потім поступово 

піднімаються, при цьому підсилюючи звук. «Ракета» повільно підіймає руки 

угору. Потім діти усі разом із криком «Ух!» підстрибують, піднімаючи руки 

вгору. 

Гра повторюється 2-3 рази. 

В. – Так, подорожувати дуже весело та цікаво. Тож, сьогодні ми вирушимо в 

подорож. А на чому можна подорожувати? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Молодці! Ми будемо подорожувати на автобусі. 

2. Основна частина. Повідомлення нових знань. 

2.1. Тематична бесіда. 

В.- Але спочатку давайте пригадаємо, як слід поводитися в автобусі. В автобус 

потрібно заходити спокійно. Чи можна галасувати? 

Д. – Ні! 

В. – А чи можна в автобусі штовхати один одного? 

Д. – Ні! 

В. Якщо в автобус зайшла бабуся або дідусь, чи потрібно запропонувати їм 

сісти на своє місце? 

Д. – Так. 

В. – Чому? 

Д. – Тому що літнім людям важко стояти у переповненому автобусі, та їх треба 

поважати. 

В. – Молодці! А що треба придбати, щоб поїхати на автобусі? 

Д. – Потрібно придбати квиток. 

В. – Ось тепер ми можемо вирушати, заходьте у автобус спокійно, не галасуйте, 

не штовхайтесь, та сідайте на вільні місця (діти сідають на стільчики, які 

вишикувані, наче сидіння в автобусі).  

В. – Ось і перша зупинка. Хто нас зустрічає (показ картки із зображенням 

світлофора)? 

Д. – Світлофор! 
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В. – Молодці. Візьміть будь ласка Ваші дощечки, зараз ми будемо працювати з 

ними. 

(Вихователь читає вірш і разом з дітьми чіпляє на фланелеграф потрібні 

кольори) 

В. – Він одну лиш ногу має, 

На дорозі рух тримає. 

Кольорові очі має, 

транспорту допомагає, 

 

Пішоходам, водіям, 

Що ж потрібно знати нам? 

 

Світло червоне – це небезпека, 

Їде машина десь недалеко. 

Стій, ані руш, почекай! 

І на дорогу не йди! 

 

Жовтий колір – зачекай, 

Зміни будуть скоро: 

Загориться іншим світлом 

Око світлофора! 

 

А зелений – можна йти, 

Бо машин немає. 

Молодець ти світлофор – 

Всім допомагає! 

 

В. – Скажіть, який колір показує світлофор (показ червоний)? 

Д. - Світлофор показує червоний колір. 

В. – Що потрібно робити пішоходу, якщо світлофор показує йому червоний 

колір? 

Д. – Стояти на місці, та не переходити дорогу. 

В. – Що потрібно робити пішоходу, якщо світлофор показує йому жовтий 

колір? 

Д. – Потрібно стояти на місці, тане переходити дорогу. Приготуватися до руху. 

В. – А якщо світлофор показує пішоходу зелений колір? 

Д. – Треба переходити дорогу. 

В. – Молодці! Виконали ми твоє завдання світлофор. І вирушаємо далі. Сідайте 

у автобус. Поїхали.  

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Пограй із світлофором» 

В. – Наш світлофор, хоче пограти. Ми будемо співати довгі слова, що пов’язані 

з ним, і плескати в долоні на кожну ноту (діти вимовляють слова по складам, і 

на кожен склад плескають в долоні).  
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1) ву-ли-ця; 

2) до-ро-га; 

3)  зу-пин-ка; 

4) ма-ши-на; 

5) ав-то-бус; 

6) світ-ло-фор; 

7) пі-шо-хід. 

В. – Їдьмо далі, займайте місця. 

3.2. Бесіда «Дорога» 

В. – Наступна зупинка «Проїжджа частина дороги». Наш світлофор має до вас 

кілька питань, не можемо вирушити далі, поки не відповімо.  

1) Що їздить по дорозі? 

Д. – По дорозі їздять машини, автобуси, мотоцикли та велосипеди. 

2) Якого кольору машини ви бачили? 

(Відповіді дітей.) 

3) А чи ходять по дорозі люди? 

Д. – Ні. 

4) Де потрібно ходити людям? 

Д. – Люди повинні ходити по тротуару. 

В. – Як сигналить машина? 

Д. – Бі-бі-б! 

В. - Давайте голосно дамо знак нашому автобусу, що ми вирушаємо далі! 

(Діти імітують сигнал машини.) 

В. – Отже, вирушаємо далі. 

3.3. Робота з роздатковим матеріалом. 

В. – Наступна зупинка «Поміркуй». Погляньте, у вас на столах є завдання. 

Покажіть, будь-ласка, машину, яка рухається по широкій дорозі (діти 

показують на своїх листочках). Цю машину потрібно розмалювати зеленим 

олівцем. (Діти виконують завдання.) 

В. - А тепер, покажіть машину, яка рухається по вузькій дорозі. Її ми 

розфарбуємо червоним олівцем. 

(Діти виконують зазначене завдання.) 

В. – Молодці! А яка машина більша зелена чи червона? 

Д. – Зелена машина більша. 

В. – А яка машина менша? 

Д. – Червона машина менша. 
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4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Наступна зупинка «Дитячий садок». Вирушаємо! 

В. – Ось і закінчилась наша пригода. Скажіть, як потрібно вести себе у 

автобусі? 

(Відповіді дітей.) 

В. –А кого ми зустріли? 

Д. – Ми зустріли світлофор. 

В. – Що означає червоний колір для пішохода? 

Д. – Треба стояти та чекати. Не можна переходити дорогу. 

В. – Що означає жовтий колір? 

Д. – Приготуйся до руху. 

В. – Що означає зелений колір? 

Д. – Треба переходити дорогу. 

В. – Молодці! Чи ходять люди по дорозі? Чому? 

Д. – Ні! Тому що по дорозі їздять машини. 

В. – Де потрібно ходити людям? 

Д. – Людям потрібно ходити по тротуарам. 

В. – Молодці! Ось така пригода. Вам сподобалось? 

(Відповіді дітей.) 

В. – А зараз вирушаємо на прогулянку. 

(Діти разом з вихователем ідуть на прогулянку.)  
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Заняття № 16 

Тема: «Що роблять  пташки восени» 

Мета: ознайомити дітей із птахами, які відлітають у вирій, вчити відрізняти 

птахів за зовнішніми ознаками, виокремлювати предмет з групи, відповідати на 

запитання короткими реченнями, збагачувати знання про зміни в житті 

перелітних птахів. 

 Розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, творчі здібності, дрібну 

моторику рук, рухову активність. 

 Виховувати бажання спостерігати за об’єктами природи, турботливе 

ставлення до птахів. 

Обладнання: запис спокійної класичної музики за вибором вихователя, 

магнітофон, тематичні фетрові книги із зображенням птахів, метеликів, 

роздатковий матеріал, різнокольорові олівці. 

Попередня робота: підбір запису класичної музики, підготовка роздаткового 

матеріалу для кожної дитини. 

Хід заняття 

1.Вступна частина. Організаційний момент. 

В. – Відгадайте мої загадки. 

 

В лісі на зеленій гілці 

Ніби грав хтось на сопілці. 

Підійшов поближче я 

І побачив… 

Солов’я 

Зранку пташечка співає, 

Сад й гайочок звеселяє. 

У дуплі живе цей птах. 

Підкажу тобі… Це - … 

Шпак 

Хто гнізда свого не має, 

Яйця іншим підкладає, 

А у лісі в холодку 

Все кує, мудруля, 

Хто вона? 

Зозуля 

Довгі ноги  - довгий ніс. 

Прилетів – обід приніс. 

Смачних жабеняток 

Для своїх маляток. 

Лелека 

Швидко скрізь цей літає, 

Безліч мошок поїдає, 

За вікном гніздо будує, 

Тільки в нас він не зимує. 
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Ластівка 

В. – А чи знаєте ви, що роблять пташки восени? Сьогодні ми це дізнаємося. 

Наш гість – мудрий лісовичок, все знає про птахів, тому сідайте зручніше і 

слухайте. 

2.Основна частина. Повідомлення нових знань. 

2.1. Бесіда «Справи перелітних пташок» з використанням фетрових книг 

В. – Яка пора року? 

Д. – Осінь.  

В. – Правильно, подивіться будь ласка у ваші книжечки і послухайте мене: на 

вулиці стало прохолодно, ще коротшим став день. Природа готується до 

приходу зими. Ми стали вдягатися тепліше, щоб не змерзнути. Розкажіть, який 

одяг підходить зараз для прогулянки? 

(Відповіді дітей.)  

В. – Чудово, давайте виконаємо завдання в наших книжечках. Чіпляємо наш 

осінній одяг на вішалку.  

(Діти виконують завдання) 

В. – Як ви гадаєте чи відчувають зміни природи тварини? 

Д. – Так. 

В. – Дійсно, пташки, комахи та тварини також готуються до приходу зими. 

Нещодавно ми спостерігала за ластівками, які літали довкола. А зараз літають 

ластівки? 

Д. – Ні! 

В. – І шпаків так само не видно. Куди ж поділися ці птахи?  

(Відповіді дітей.) 

В. – Ці птахи дуже люблять тепло й сонечко. Вони живляться комашками, які 

на зиму ховаються. Саме тому вони вирушають  у вирій, коли до нас приходить 

холодна пора. Всі птахи, які відлітають у вирій називають перелітними. Чи 

бачили ви великі зграї пташок, які летять у небі? 

Д. – Так. 

В. – Першими відлітають у вирій ластівки, солов’ї, зозулі. (Вихователь показує 

картки із зображенням цих птахів.) А пізніше – великі птахи – дикі гуси, 

журавлі, лелеки . Дивимося у наші книжечки. Всі вони вирушають у далеку 

подорож до країн, де в цей час тепло. І ми допоможемо пташкам скоріше 

добратися до теплих країн. Будь ласка, чіпляємо всіх пташечок поближче до 

сонечка . А тепер подивіться і скажіть мені які з цих пташок вам подобаються 

більше? 

(Відповіді дітей.) 

В. – Як називаються птахи, які вирушають у вирій? 

Д. – Це перелітні птахи. 

В. – Яких перелітних пташок ви знаєте? 

Д. – Ластівки, зозулі, солов’ї, журавлі, лелеки, дикі гуси.  

В. – Молодці! Що ми побажаємо перелітним птахам, які вирушають у тривалу 

подорож? 

Д. – Щасливої дороги! 
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2.2. Рухлива гра «Журавлі летять у вирій» 

В. – Зараз ви перетворились на журавлі, ви готуєтесь до подорожі у вирій. Я 

скажу «Журавлі летіть!», і ви повільно під музику будете літати по групі. 

(Діти виконують завдання.) 

В. – Ви стомились, журавлі, тож спустіться- 

       На землі хай відпочинуть ваші крильця! 

(На ці слова діти присідають.) 

За хвилинку вихователь знову каже: «Журавлі, летіть!». Діти, почувши 

команду, повинні швидко встати та імітувати політ журавля. 

Гра повторюється 3-4 рази. 

3. Закріплення вивченого матеріалу. 

3.1. Дидактична гра «Знайди зайвого» 

В. – Наш лісовичок, дуже хитрий. Поки ми гралися він приніс картки. На цих 

картках зображені птахи, треба визначити яка пташка  зайва. 

1) Півень, гусак, ластівка 

В. – Яка з цих пташок зайва? 

Д. – Ластівка. 

В. – Чому? 

Д. – Бо ластівка пташка, яка вирушає у вирій. 

2) Ластівка, журавель, папуга; 

3) Зозуля, шпак, качка. 

3.2. Фізична хвилинка. 

В. – Втомились? Треба трішки відпочити. 

3.2.1. Пальчикова гімнастика «Птах летить» 

 Вихідна позиція. 

Руки розташувати перед собою (долонями до себе). Великі пальці сплести – це 

"голова" птаха. Решта пальців – "крила". Помахати ними. 

 

В небі пташечка летіла, 

На галявину присіла. 

(Помахати "крилами") 

 

Посиділа, відпочила,  

Й до гніздечка полетіла. 

(Притиснути долоні до себе) 

 

 
 

3.2.2. Пальчикова гімнастика «Шпаківня» 

Шпак в шпаківні сидить, 

Зернята тихо їсть. 
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(Долоні вертикально поставлені одна до одної, мізинці прижаті, як човник. 

Великі пальці зігнуті в середину.) 

 
3.3. Продуктивна діяльність.  Розмальовування. 

В. – Слухняні пальчики у нас. А наш лісовичок приніс свої малюнки, але в 

нього немає кольорових олівців. Давайте допоможемо йому розфарбувати 

малюнки. 

 (Діти виконують завдання. Вихователь може допомогти дітям, котрі 

потребують допомоги.) 

 
4. Заключна частина. 

4.1. Заключна бесіда. 

В. – Хто до нас завітав у гості? 

Д. – До нас завітав лісовичок. 

В. – А про яких птахів він розповідав? 

Д. – Він розповідав про перелітних птахів. 

В. – А чому вони так називаються? 

(Відповіді дітей.) 

В.- Яких перелітних птахів ви знаєте? 

(Відповіді дітей.)  

В. – Зараз, ми підемо на прогулянку, і будемо спостерігати за пташками, як 

вони летять у вирій. 

4.2. Прогулянка. Спостереження за пташками.  
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ДОДАТОК Д 

ЗРАЗКИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

МАСАЖЕРИ СУ-ДЖОК 

 

ФЛАНЕЛЕГРАФ 
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БІЗІБОРД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНСОРНІ КОРОБКИ 
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ФЕТРОВІ КНИЖКИ 

 

КИЛИМКИ-ТРАНСФОРМЕРИ 
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ДОДАТОК Е 

ФОТО-ЗВІТ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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